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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นมีควำมใกล้ชิดประซำชน 
มำกที่สุด และมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์ควำมเจริญให้เกิดแก่ประชำชนในท้องถิ่นในกำร
บริหำรงำนให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้ อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีและค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม  ของ
ประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและเปิดโอกำสให้ประชำชนได้ใช้สิทธิกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ  
ท้องถิ่นตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประชำชนที่อยู่บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไปได้ และสำมำรถแก้ไขปัญหำ  ควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน ขอขอบคุณประซำชนทุกหมู่ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่ 
กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอนทุกหมู่ และ เจ้ำหน้ำที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำประชำคมระดับต ำบล  อย่ำงดี และหวัง
เป็นอย่ำงยิ่งว่ำประชำชนจะได้รับประโยชน์จำกแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กำรบริหำรส่ วน
ต ำบลนำทอนสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำได้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สำธำรณะสูงสุด สำมำรถพัฒนำท้องถิ่น ให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
       ๑. ด้ำนกำยภำพ 

             1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 
                    ควำมเป็นมำต ำบลนำทอนแห่งนี้เดิมมีชำวมุสลิม ชื่อ หะยี เจ๊ะรำเหม มำอำศัยอยู่เป็นครอบครัว
แรกเรียกว่ำในทอนบริเวณที่สร้ำงบ้ำนเป็นแหลมยื่นออกมำอยู่ใกล้คลองเปรียและคลองนำทอนใช้เรือเป็นพำหนะ
ในกำรสัญจรไปมำ ปัจจุบันยังมีร่อยรอยท่ำเรือและสร้ำงบ้ำนมีขวดแก้ว เครื่องถ้วยชำม บำงชิ้นเขียนเป็นไว้ว่ำ    
ฮอลลันดำจำกกำรเวลำท ำให้ค ำว่ำ ในทอน ได้กลำยเป็นนำทอน  

ที่ตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน ตั้งอยู่บนพื้นที่ของ หมู่ที่ ๙ ต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ   
จังหวัดสตูล  ตั้งอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งหว้ำประมำณ ๑๓  กิโลเมตรอยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัดสตูล
ระยะทำง ๖๒ กิโลเมตรเป็นศูนย์กลำงบริกำรประชำชนและชุมชนในเขตต ำบลนำทอน เกี่ยวกับที่ตั้ง อำณำเขตเขต
กำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทรัพยำกรธรรมชำติกลุ่มองค์กร
ประชำสังคมกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นเป็นต้นหรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่น เว็บไซด์องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำทอน www.natorn.go.thE-mail addressnatorn_satun@hotmail.comโทรศัพท์ ๐-๗๔๗๗-๓๗๒๕
โทรสำร ๐-๗๔๗๗-๓๗๒๕ ต่อ ๑๑๓ 

 
แสดงแผนที่ที่ตั้งและอำณำเขตต ำบลนำทอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.natorn.go.th/
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  เนื้อที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน มีเนื้อที่โดยประมำณ 44,513 ไร่ หรือ 71.23 ตำรำง
กิโลเมตร สภำพพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  ประกอบด้วย   เทือกเขำที่รำบสูงและที่รำบลุ่มน้ ำ
ทะเลท่วมถึง โดยทำงทิศเหนือ  ทิศตะวันตกและทิศใต้ของต ำบล มีสภำพเป็นที่รำบลุ่มน้ ำทะเลท่วมถึง 
ประกอบด้วยป่ำชำยเลนตลอดแนว  ทำงทิศตะวันออกของต ำบลมีเทือกเขำทอดตัวแนวยำวจำกเหนือจรดใต้  ซึ่งมี
ยอดเขำสูงประมำณ ๒๗๘ เมตร จำกระดับน้ ำทะเล พ้ืนที่ตอนกลำงของต ำบลเป็นที่รำบสูง ที่รำบลุ่ม และท่ีรำบเชิง
เขำ และมีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดกับ       ต ำบลทุ่งหว้ำ         อ ำเภอทุ่งหว้ำ         จังหวัดสตูล 
ทิศใต้ ติดกับ           ต ำบลก ำแพง    อ ำเภอละงู  จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก ติดกับ  ต ำบลป่ำแก่บ่อหิน      อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันตก ติดกับ   ต ำบลทุ่งบุหลังและต ำบลขอนคลำน  อ ำเภอทุ่งหว้ำ     จังหวัดสตูล 

                  1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
ต ำบลนำทอน อยู่ในเขตภูมิอำกำศแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี แบ่งออกเป็น ๒ 

ฤดูกำล  คือ  ฤดูร้อน  ประมำณเดือนมกรำคม – เมษำยน  ฤดูฝน  ประมำณเดือนพฤษภำคม - ธันวำคม  

                  1.4 ลักษณะของดิน 
เป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มีแร่ธำตุหลำยชนิดและมีซำกพืชซำกสัตว์เน่ำเปื่อยที่พืชต้องกำรทับ 

ถมกันอยู่มำกลักษณะของเนื้อดินเป็นสีด ำคล้ ำเม็ดดินหยำบหรือเม็ดดินมีขนำดใหญ่ร่วนซุย เป็นดินที่เหมำะต่อกำร
เจริญเติบโตของพืชเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกยำงพำรำ ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลนำทอนจะปลูกยำงพำรำเป็น
อำชีพหลัก 

 2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
2.1 เขตกำรปกครอง 

                      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน มีเขตกำรปกครองครอบคลุม   ๙ หมู่บ้ำน  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ใหญ่บ้ำน /ก ำนัน 

๑ บ้ำนนำทอน นำยเชิดศักดิ์ หมีนหำ 
๒ บ้ำนนำกลำง นำยบุญช่วย อยู่ล่ำย 
๓ บ้ำนช่องไทร นำยพจน์ สุขลิ้ม (ก ำนัน) 
๔ บ้ำนวังตง นำยสมจิต  เวชสิทธิ์ 
๕ บ้ำนท่ำศิลำ นำยวิรัตน์  รักษะโบ๊ะ 
๖ บ้ำนท่ำข้ำมควำย นำยวิสูตร  ประกอบ 
๗ บ้ำนบำรำยี นำยสมบัติ หล๊ะเลย 
๘ บ้ำนทุ่งใหญ่ นำงสำวธัญจิรำ  ฮิ่นเซ่ง 
๙ บ้ำนวังเจริญรำษฎร์ นำยประพันธ์ ยุลสำ 
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       2.2 กำรเลือกตั้ง 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

“กำรเลือกตั้ง” หมำยควำมว่ำ กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ถือเขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั้ง กำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอนมี  จ ำนวน 9  เขตเลืองตั้ง 

            

            บัญชีรำยช่ือสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
ล ำดับ ซื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1 นำยสมยศ         ฤทธิ์ธรรมนำถ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
2 นำยสุวรรณ        สิงห์อินทร์ รององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
3 นำยบุญฤทธิ์      เทศนอก รององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
4 นำงอัมพร         บุญคง เลขำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
5 นำยจำตุรงค์      ส่งแสง   ประธำนสภำ 
6 นำยอ ำพล         ย่ำเหล   รองประธำนสภำ 
7 นำยเฉลิมวุฒิ      สุขลิ้ม   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑ 
8 นำยชำญนนท์     ขุนละออง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑ 
9 นำยวรพงศ์         มำนะกล้ำ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒ 

10 นำยจิรวัฒน์        จิตรเที่ยง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓ 
11 นำยนิคม           สิงห์อินทร์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓ 
12 นำยยูหอด          สวัสดี    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔ 
13 นำยประสำน       บุญยะรัตณ ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕ 
14 นำยสุนิน            ทอดทิ้ง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕ 
15 นำยด ำริษ์           ประกอบ  สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖ 
16 นำยสว่ำง            ประกอบ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖ 
17 นำยวีระ             หะหัส    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘ 
18 นำยนิพล            สุวรรณโณ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘ 
19 นำยสมปอง         ชัยศิริ   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙ 
20 นำยมำมูด          ย่ำเหล   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙ 
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3. ประชำกร 

                  ๓.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-4  

                            ตำรำงแสดงจ ำนวนครัวเรือน ของเขตองค์กรปกครองส่วนต ำบลนำทอน  ช่วง 4 ปี 
 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้ำน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

จ ำนวนครัวเรือน 
(หลัง) 

จ ำนวนครัวเรือน 
(หลัง) 

จ ำนวนครัวเรือน 
(หลัง) 

จ ำนวนครัวเรือน 
(หลัง) 

1 นำทอน 221 223 230 232 
2 นำกลำง 267 269 320 322 
3 ช่องไทร 308 311 318 323 
4 วังตง 225 230 244 246 
5 ท่ำศิลำ 242 250 253 256 
6 ท่ำข้ำมควำย 190 195 202 206 
7 บำรำยี 262 269 274 278 
8 ทุ่งใหญ่ 184 195 201 205 
9 วังเจริญรำษฎร์ 208 219 223 226 

รวม 2,107 2161 2,265 2293 

                      ทีม่ำ ข้อมูล ณ เดือนตลุำคม  ส ำนักทะเบยีนอ ำเภอทุ่งหว้ำ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
 
                           ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกร ของเขตองค์กรปกครองส่วนต ำบลนำทอน  ช่วง 4 ปี 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้ำน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

1 นำทอน 816 814 834 846 
2 นำกลำง 755 752 776 761 
3 ช่องไทร 1,089 1,087 1,098 1,103 
4 วังตง 813 811 815 806 
5 ท่ำศิลำ 771 769 782 780 
6 ท่ำข้ำมควำย 704 712 726 738 
7 บำรำยี 1,043 1,042 1,041 1,041 
8 ทุ่งใหญ่ 616 614 627 641 
9 วังเจริญรำษฎร์ 634 632 651 646 

รวม 7,241 7235 7,350 7,431 

                      ทีม่ำ ข้อมูล ณ เดือนตลุำคม   ส ำนักทะเบียนอ ำเภอทุ่งหว้ำ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
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                                                                                ข้อมูล ณ เดือน เมษำยน 2564 

 
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้ำน 

จ ำนวนประชำกร จ ำนวนครัวเรือน 
ชำย หญิง รวม (ครัวเรือน) 

1 นำทอน 395 440 836 237 
2 นำกลำง 406 406 812 328 
3 ช่องไทร 545 551 1096 1096 
4 วังตง 419 396 815 815 
5 ท่ำศิลำ 390 400 790 257 
6 ท่ำข้ำมควำย 357 378 735 210 
7 บำรำยี 531 505 1,036 283 
8 ทุ่งใหญ่ 331 326 657 209 
9 วังเจริญรำษฎร์ 333 322 655 228 

รวม  3,707 3,724 7,431 2,329 
 
3.2 ช่วงอำยุประชำกร จ ำนวน       (ตั้งแต่ง 18 ปีขึ้นไป)  
(ข้อมูล : ระบบฐำนข้อมลูระดับต ำบล จัดเก็บ 80 เปอร์เซ็นต์ ณ สิงหำคม 2564 ) 

อำยุ(ปี) 
ชำย หญิง รวมชำย - หญิง 
คน คน  

อำยุน้อยกว่ำ 1 ปี 34 35 69 

1 ปี  -  10  ปี  563 508 1,071 

11 ปี -  20  ปี 570 591 1,161 

21 ปี  - 30  ปี 582 547 1,129 

31 ปี  - 40  ป ี 579 543 1,122 

41  ปี  - 50  ปี 554 545 1,099 

51 ปี  - 60  ป ี 427 454 881 

61 ปี  - 70  ปี 247 220 467 

71 ปี  - 80  ป ี 104 133 237 

81  ปี  - 90  ปี 36 59 95 

91  ปี  - 100 ปี 4 17 21 

รวม 3707 3724 7431 
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    4. สภำพทำงสังคม 
                4.1 กำรศึกษำ  
  โรงเรียนประถมศึกษำ   จ ำนวน  6 แห่ง 
  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ(วังตง)  จ ำนวน  ๑ แห่ง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษำ   จ ำนวน  ๒ แห่ง 
  ศูนย์กำรเรียนชุมชน   จ ำนวน  ๑ แห่ง 
  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน  ๓ แห่ง 

     4.2 สำธำรณสุข 
               กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  มีศูนย์บริกำรสำธำรณสุข จ ำนวน ๒ 
แห่ง  คือ  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทอน ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล
บ้ำนวังตง ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ซึ่งมุ่งเน้นกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยกำรให้ภูมิคุ้มกันโรคกำรป้องกันโรค กำรระงับ
โรคติดต่อและกำรวำงแผนครอบครัว และมีหน่วยปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       
นำทอนมีผู้เจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครกู้ชีพปฏิบัติหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง 
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                4.3 อำชญำกรรม  (ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
 สถำนีต ำตรวจภูธรอ ำเภอทุ่งหว้ำ    จ ำนวน      ๑     แห่ง 
 ป้อมสำยตรวจ      จ ำนวน      ๑     แห่ง 
 จุดตรวจประจ ำหมู่บ้ำน     จ ำนวน      ๙     แห่ง 
 อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.)   จ ำนวน  30  คน 
 ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.)     จ ำนวน  135   คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  4.4 ยำเสพติด 

   ปัจจุบันปัญหำยำเสพติดค่อนข้ำงท่ีจะแก้ปัญหำยำก ถึงแม้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนพยำยำมออกมำตรกำรต่ำง ๆ 
เพ่ือแก้ปัญหำยำเสพติดให้หมดไป ในพ้ืนที่ต ำบลนำทอน ยำเสพติดที่พบมำก ได้แก่ น้ ำต้มใบกระท่อมซึ่งจัดอยู่ใน
บัญชียำเสพติดประเภท ๕ กลุ่มเดียวกันกับกัญชำ ตำม พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแม้จะถูกจัดให้อยู่ใน
บัญชียำเสพติด มีกำรกวำดล้ำงปรำบปรำมอยู่อย่ำงต่อเนื่องแต่ก็ยังมีกำรลักลอบจ ำหน่ำย มีกำรหลุดรอดถึงกลุ่มผู้
เสพได้ง่ำย และท่ีน่ำกังวลยิ่งกว่ำพบว่ำผู้ที่เสพน้ ำต้มใบกระท่อมจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นอำยุรำว ๑๕-๒๔  ปี ในจ ำนวนนี้
มีไม่น้อยก ำลังร่ ำเรียนอยู่ในสถำนศึกษำ 

     4.5  กำรสังคมสงเครำะห์ 
 ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในต ำบลนำทอน 

ที ่ หมู่บ้ำน จ ำนวนผู้ได้รับกำรสงเครำะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

1 นำทอน 88 24 1 
2 นำกลำง 86 25 1 
3 ช่องไทร 123 27 1 
4 วังตง 105 24 1 
5 ท่ำศิลำ 89 16 - 
6 ท่ำข้ำมควำย 81 27 - 
7 บำรำยี 101 23 - 
8 ทุ่งใหญ่ 87 20 2 
9 วังเจริญรำษฎร์ 57 22 - 

รวม 817 209 6 
                    ข้อมูล ณ เดือน สิงหำคม 2564 กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
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5.  ระบบบริกำรพ้ืนฐำน 
  5.1  กำรคมนำคมขนส่ง(ทำงบก, ทำงน้ ำ,ทำงรำง ฯลฯ  
 

ประเภทถนน จ ำนวน (สำย) 
ถนนลำดยำง 6 
ถนนคอนกรีต 45 
ถนนดินเดิม 47 
รวม 98 

 
        ถนนภำยในต ำบลใช้งำนได้ดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีเพียงบำงสำยที่ช ำรุดเนื่องจำกภัยธรรมชำติ 

   5.2 กำรไฟฟ้ำ 
                ระบบไฟฟ้ำมีครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน รวมทั้งไฟฟ้ำสำธำรณะและไฟฟ้ำภำยในบ้ำนเรือน 

  5.3 กำรประปำ 
       ระบบประปำมีใช้ทุกหมู่บ้ำน แต่บำงหมู่บ้ำนจะไม่ได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพรำะแหล่งน้ ำมีน้ ำไม่เพียงพอ 

  5.4 โทรศัพท์  
               โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) มีใช้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ แต่โทรศัพท์สำธำรณะประชำชนได้เลิกใช้ไปแล้ว 

 5.5  ระบบโลจิสติกต์ (Logistics) หรือกำรขนส่ง 
     ถนนสำยหลัก คือ ทำงหลวงหมำยเลข ๔๑๖  ถนนละง-ูทุ่งหว้ำและถนนทุ่งหว้ำ-ปะเหลียน เชื่อมต่อ 

ระหว่ำงจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง 
  6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  กำรเกษตร 
                ประขำกรในเขตต ำบลนำทอนมีกำรประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรเป็นหลัก เช่น  ท ำสวนยำงพำรำ    
ท ำนำ ท ำสวนปำล์ม   ท ำสวนผลไม้  และปลูกพืชผัก  พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร 39,100 ไร่  

 ๖.๒ กำรประมง 
       กำรท ำประมงน้ ำเค็ม กำรท ำประมงพ้ืนบ้ำน กำรเลี้ยงปลำในกระชัง พ้ืนที่ท ำประมง หมู่ 2 หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 7 เป็นทั้งอำชีพเสริม และอำชีพหลัก 

๖.๓ กำรปศุสัตว์ 
        เป็นกำรประกอบกำรเป็นลักษณะอำชีพเสริมและเพ่ือเป็นอำหำร เช่น กำรเลี้ยงไก่ กำรเลี้ยงเป็ด 
กำรเลี้ยงวัว กำรแพะ  
          ๖.๔ กำรบริกำร 

       กำรบริกำรโฮมสเตย์ เป็นกำรจัดกำรที่พักให้ส ำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพ้ืนที่ เนื่องจำกต ำบล   
นำทอนเป็นพ้ืนที่ชนบท ไม่มีโรงแรมที่พักขนำดใหญ่ที่จะสำมำรถรองรับได้ จึงมีกำรจัดตั้งกลุ่มนำทอนโฮมสเตย์
ขึ้นมำเพ่ือบริหำรจัดกำรที่พักในพ้ืนที่ นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำร ส ำหรับจัดอำหำรให้กับกลุ่มผู้
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ำมำในพ้ืนที่ กลุ่มท ำขนมพ้ืนบ้ำน กลุ่มไกด์น ำเที่ยวในชุมชน กลุ่มผู้ประกอบกำรรถน ำเที่ยว ซึ่ง
เป็นกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชนจำกศักยภำพและควำมสำมำรถของแต่ละคน ท ำให้เกิดเป็นระบบกำรจัดกำรเพ่ือ
สนับสนุนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ต ำบลนำทอน 
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         ๖.๕ กำรท่องเที่ยว (กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน/แหล่งเรียนรู้) 
                ระบบสนับสนุนกำรจัดกำรท่องเที่ยวต ำบลนำทอน ต ำบลนำทอนมีกำรจัดกำรทรัพยำกรในพื้นที่ 
เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งเป็นกำรเปิดพ้ืนที่และพัฒนำศักยภำพของพ้ืนที่ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือรองรับกำร
ท่องเที่ยว อีกท้ังพ้ืนที่ต ำบลนำทอนยังอยู่ในเขต ๔ อ ำเภอของอุทยำนธรณีโลกสตูล และมีแหล่งธรณีวิทยำอยู่หลำย
แหล่งด้วยกัน กำรพัฒนำกลุ่มหรือแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพให้กับคนใน
ชุมชน กำรพัฒนำพ้ืนที่ทำงธรรมชำติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในระดับหมู่บ้ำนที่มีควำมพร้อม เป็นต้น  กำรจัดกำรระบบสนับสนุนกำรท่องเที่ยวต ำบลนำทอน 
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                 แหล่งเรียนรู้ 
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           ๖.6 อุตสำหกรรม 

                        โรงงำนอุตสำหกรรม  จ ำนวน  ๒ โรง 
 
           6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
 
                     ร้ำนขำยของช ำ   จ ำนวน  71  แห่ง 
  อู่ซ่อมจักรยำนยนต์  จ ำนวน  12 แห่ง 
  อู่ซ่อมรถยนต์   จ ำนวน  3 แห่ง 
  ตลำดนัด   จ ำนวน  1 แห่ง 
  ร้ำนตัดผม+เสริมสวย  จ ำนวน  ๑๐ แห่ง 
  ร้ำนขำยวัสดุก่อสร้ำง  จ ำนวน   1 แห่ง    
  ปั๊มน้ ำมัน   จ ำนวน  ๑ แห่ง 
  ร้ำนล้ำงอัดฉีด   จ ำนวน  2 แห่ง 
  ร้ำนขำยสินค้ำเกษตร  จ ำนวน  ๒ แห่ง 
  ร้ำนเกมส์   จ ำนวน  2       แห่ง 
  ร้ำนโทรศัพท์   จ ำนวน  ๑        แห่ง 

ลานเทรับซื้อปาล์มน้้ามัน  จ้านวน  4       แห่ง 
                    กลุ่มอำชีพ                             จ ำนวน           14        กลุ่ม 
 

 ๖.๘ แรงงำน 
       รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ ๘๐ ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรมได้แก่ท ำสวนยำงกำรใช้

แรงงำนในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำ และแปรรูปน้ ำยำงพำรำแต่มีจ ำนวนน้อยมำก เพรำะ
ใช้แรงงำนต่ำงด้ำวเป็นส่วนใหญ่ 

7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
               7.๑ กำรนับถือศำสนำ 

ศำสนำ จ ำนวน ร้อยละ ( % ) 
พุทธ 1,805 24.55 
คริสต ์ 19 0.26 
อิสลำม 5,520 75.07 
อื่นๆ (ระบุ) 2 0.03 
ไม่นับถือศำสนำ 7 0.1 

รวม 7,353 100 
                 ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม รองลงมำคือ ศำสนำพุทธ มีวิถีชีวิตอยู่กันแบบ 
พ่ีๆน้องๆ ใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือ เกื้อกูลแบบเครือญำติ มีกำรประกอบศำสนกิจ รวมกันเป็นกลุ่มทุกคืนไม่ว่ำจะ
เป็นที่มัสยิดหรือมะนำชะห์ ท ำให้เกิดผลดีในด้ำนเกิดผลดีในกำรเลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร 
ส ำหรับประเพณี มีกิจส ำคัญทำงศำสนำ  

 มัสยิดจ ำนวน     8      แห่ง 
     นำซะห์   12   แห่ง  

 ส ำนักสงฆ์        1     แห่ง              
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    7.๒ ประเพณีและงำนประจ ำ 

1) ประเพณีหล่อเทียนเข้ำพรรษำ 
  2) ประเพณีลอยกระทง 
  3) ประเพณีวันสงกรำนต์ 
  4) ประเพณีลำกพระวันออกพรรษำ 
  6) ประเพณีสำร์ทเดือนสิบ 

7) ประเพณีเมำลิดมบี 
8) ประเพณีวันอำซูรอ 

  9) วันตรุษอิดิลฟิตรี 
  10) วันตรุษอิดิอัฏฮำ 
  11) กำรถือศีลอด 
  12) พิธีกำรเข้ำสันัต 
  13) กิจกรรมแข่งขันเรือ 
  14) กิจกรรมลำนวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  15) กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
  16) กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 

17) กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 

 7.๓ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น  
              ภูมิปัญญำท้องถิ่นของประชำชนในต ำบลนำทอน ดังนี้ 
           ภูมิปัญญำด้ำนหัตถกรรมพื้นบ้ำนได้แก่  จักสำรกระเชอ โดยนำงแดง แสงงำม หมู่ที่ 1  กำรท ำจักสำน
ตะกร้ำโดย นำยสะหำก ปรังเจ๊ะ หมู่ที ่2  กำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำโดยนำงสุรีย์  เทพศิร ิ หมู่ที ่3   กำรท ำจักสำน
ต้นคลุ้ม โดยนำงอรุณ ีเกำะกลำง  หมู่ที ่4 ผลิตเครื่องจักสำนจำกวัตถุดิบในชุมชน Otop ๔ ดำว  กำรท ำกรงนกเขำ
และกำรท ำไซดักปู โดยนำยแดง เพ็งแก้ว หมู่ที ่7      

   ภูมิปัญญำด้ำนเกษตรกรรม ได้แก่ กำรเกษตรสวนสมรมครูภัณฑ์ โดยนำยบริภัณฑ์ ใจสมุทร หมู่ที่ 2  
กำรท ำผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพ โดยนำยอนุมัติ บุญคง หมู่ที่ 7 กำรท ำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสุขภำวะชุมชน โดยนำย
มิตรชำ โต๊ะลำตี   (อีหม่ำมมิตร) หมู่ที ่7  

ภูมิปัญญำ ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและโบรำณ  กำรรักษำตำต้อกระจก โดยนำงยุพิน เศษหลังอำยุ     
หมู่ที่ 2  หมอต่อกระดูก  โดยนำยสมศักดิ์ โสลิกี  หมู่ที่ 2   หมอท ำครรภ์หรือหมอต ำแย โดยนำงสนเรี๊ยะ  ย่ำเหล 
หมู่ที่ 4  กำรรักษำโรคเริม โรคตำล โดยนำงสมญำ ปำนแขวง หมู่ที่ 4  กำรรักษำ บีบ นวด จับเส้น โดยนำงสนอง  
คล้ำยทอง (ป้ำนี) หมู่ 8    

 ภูมิปัญญำด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   กำรใช้พลังงำนทดแทน โดยนำยดำโหด  ปำนแขวง หมู่ที ่4        
          ภูมิปัญญำด้ำนศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ควำมเชื่อ   หมอ บ่ำว สำว โดยนำงถนอม มีปิด 
(ยำยหนอม) หมู่ที่ 8  

      7.๔ OTOP สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ๑) ผลิตภัณฑ์จำกต้นคลุ้ม เช่น ฝำชี ตะกร้ำ เครื่องใช้ต่ำง ๆ ฯลฯ 
 2) สมุนไพรทักษอร ยำหม่อง น้ ำมันเหลือง ลูกประคบและสมุนไพรแช่เท้ำที่มีส่วนผสมหลักมำจำก “หัว
ไพล” ฯลฯ 
 3) ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำมัดย้อม บ้ำนปำล์มบำติก 
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8 ทรัพยำกรธรรมชำติ 

  8.๑ น้ ำ 
       มีแหล่งน้ ำเกือบทุกพ้ืนที่ แต่บำงหมู่บ้ำนประสบปัญหำภัยแล้งเพรำะน้ ำจำกแหล่งน้ ำจะเหือดแห้ง 
 ในช่วงฤดูแล้ง 

 8.๒ ป่ำไม้ 
                ป่ำไม้ในพ้ืนที่ต ำบลนำทอนมีควำมอุดมสมบูรณ์ร้อยละ ๘๐ 

 8.๓ ภูเขำ 
                ในพ้ืนที่ต ำบลนำทอนเป็นที่รำบสูงมีภูเขำ 

 8.๔ คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
                ในพ้ืนที่ต ำบลนำทอนมีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ 

9. ศักยภำพภำยในต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

          9.1 โครงสร้ำง   
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอนเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประเภทสำมัญ  ก ำหนดโครงสร้ำงส่วน
รำชกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี แบ่งออกเป็น 6 ส่วน  และ  1  หน่วยตรวจสอบ  ได้แก่    
   1.  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    2.  กองคลัง 
  3.  กองช่ำง     4.  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5.  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  6.  กองสวัสดิกำรสังคม 
  7.  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
     งำนบริหำรงำนทั่วไป 
     งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
     งำนยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
     งำนนิติกำร 
     งำนกิจกำรสภำ อบต. 
     งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
     งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
     งำนกำรเกษตร 
  กองคลัง  หน้ำที่รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
     งำนบริหำรงำนทั่วไป 
     งำนกำรเงินและบัญชี 
     งำนพัสดุและทรัพย์สิน 
     งำนเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ 
     งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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  กองช่ำง  หน้ำที่รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
     งำนบริหำรงำนทั่วไป 
     งำนแบบแผนและก่อสร้ำง 
     งำนควบคุมอำคำร 
     งำนผังเมือง 
     งำนสำธำรณูปโภค 
  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  หน้ำที่รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
     งำนบริหำรงำนสำธำรณสุข 
     งำนส่งเสริมสุขภำพ 
     งำนจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
     งำนป้องกันและควบคุมโรค 
     งำนบริหำรงำนทั่วไป 
  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  หน้ำที่รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
     งำนบริหำรกำรศึกษำ 
     งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
     งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
     งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
     งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 
  กองสวัสดิกำรสังคม  หน้ำที่รับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
     งำนส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม 
     งำนสังคมสงเครำะห์ 
     งำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 
     งำนบริหำรงำนทั่วไป 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
   หน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนดังนี้ 
     งำนตรวจสอบภำยใน 

  บุคลำกร 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  ประกอบด้วยบุคลำกรฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำ   
    บุคลำกรฝ่ำยกำรเมืองประกอบด้วย  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  18  
คน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  คน  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  2  คน  และ
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  1  คน  โดยแบ่งบทบำทหน้ำที่  ดังนี้ 
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  -  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรให้ควำมเห็นชองร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี  และร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  และควบคุมกำร 
ปฏิบัติงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  นโยบำย  แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทำงรำชกำร 
  -  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและรับผิดชอบในกำร
บริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  นโยบำย แผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทำงรำชกำร  สั่ง  อนุญำต  อนุมัติเกี่ยวกับรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  วำงระเบียบเพื่อให้งำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และรักษำกำร
ให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562และกฎหมำยอื่น 

บุคลำกรฝ่ำยประจ ำประกอบด้วยพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

นำยก อบต. 

เลขำนุกำรนำยก อบต. 

สภำ อบต. 

ประธำนสภำฯ 

รองประธำนสภำฯ 

สมำชิกสภำฯ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

รองนำยกฯ รองนำยกฯ 

ปลัด อบต. 

รองปลัด อบต. 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองสำธำรณสุขฯ 

พนักงำนส่วนต ำบล 

พนักงำนจ้ำง 

กองกำรศึกษำฯ กองสวัสดิกำรสังคม 

พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล 

พนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำง พนักงำนจ้ำง 

โครงสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) 

                  ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกกคน 
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           วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง” 

          ความม่ันคง  
          การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  

• ความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
            • ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
            • ระบบการเมืองที่ม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก    
ธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
            • ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน ้า ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ี
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

    ความม่ังคั่ง 
        • ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     ความย่ังยืน 
          • การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
       • การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
     • มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 



 

-31- 

  ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 
             เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์ แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง 
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านความ ม่ันคง 
            • เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
            • ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า
กระจายอ านาจ และสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
            • ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติ
สุขและ แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
            • บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความ มั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย พัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ด้าน วัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมือง
ทั้งระบบ 
              • พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธ์ กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
            • พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลัง
และยุทโธปกรณ์ ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและ มิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
            • พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ การปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้ งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ า 
            • ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนดการ
บริหารจัดการที่ ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับการ
ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

   ๒. ยุทธศาสตร ์ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน 
                   • รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงิน
ให้มีความ สอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความเชื่อมั่นใน  
ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
             • ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม 
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            • พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้าง
และ ระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 
            • พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบ
ใหม่ให้มี จุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตลอดจน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
พัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุก
ระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของ
ตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถ
ปรับตัว และเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 
            • พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
             • พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพ่ือเป็น
พลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ แข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตบริการและ อุตสาหกรรมดิจิตอล 
            • ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
            • พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่ม
ประชาชน/ เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
            • เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความ
เจริญสู่ภูมิภาค สร้างความ มั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน 
            • พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มี
บริการทันสมัย ใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

• พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่าง ประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคต 
มีระบบรางเชื่อมโยงเมือง ศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีด
ความสามารถสูง 
            • สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งใน
ระดับทวิภาคี และ พหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน   
            • ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษาการ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นฐาน ความร่วมมือในเอเชีย 
            • ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ 
            • ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร 
ด้าน สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ 
 



 

-33- 
 
            • ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจ
ต่างๆ และแก้ไข ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศและองค์กร ระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ  
            • เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและ ภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงินและ
ทางเทคนิคกับ ประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ 
             • สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้า
กับกลุ่มประเทศ ก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงที่มีผลบังคับ ใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
            • สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการ พัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการ
สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน 
               • การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม
ตั้งแต่ในครรภ์และ ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (๒) วัยเรียน (๓) 
วัยรุ่น/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ  
               • การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึ ง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิม 
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้  
             • การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิต
ที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือ
สุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
              • การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับ การสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคง
ให้สมาชิกในครอบครัว 

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม 
    • การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ

มั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ฐาน
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
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  • การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐ ๓ กองทุน เพ่ือให้ เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาล ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

• การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

• การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยการฟ้ืนฟู บทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป็นฐานรากที่
เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

  • พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุง ระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่า
ทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
   • ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 

อย่างเข้มงวด 
 
   • ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้ 

คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์     

     • วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
• เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  • เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
  • ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

• สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง 
ถูกต้องและต่อเนื่อง 

  • ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
  • เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  • ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

• ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง ของ  
  ธุรกิจ 

 ๖. ยุทธศาสตร์ด้าน การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 
             • ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 
              • ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็น
กรอบ ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 
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              • มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง และให้
ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 
              • พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างฯ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วน ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบ ยึด
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งรวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ ขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม 
                   • วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ    
               • สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ 
                       แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน  

• เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
โดยค านึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 
              • พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ   
                    • พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท า
ฐานข้อมูลงานบริการที่มี ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
             • ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และ 
โทรศัพท์มือถือ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
       วิสัยทัศน์    สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 

         จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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              ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
           เป้าหมายที่ ๑ คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นฐานใน การพัฒนาประเทศ 
                แนวทางการพัฒนา  

• ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
• พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ 

ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  
• ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการ ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
  ตลาดงาน  
• พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาส เข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น  
• การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

          เป้าหมายที่ ๒ คนไทยมีการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          แนวทางการพัฒนา  
       • ขยายผลความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในการยกระดับ  
              คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

                • ส่งเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา  
      • พัฒนาคุณภาพครู  
      • พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
        • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัด โรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

           เป้าหมายที่ ๓ คนไทยมีพฤติกรรม เสี่ยงทาง สุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
        แนวทางการพัฒนา 

   • พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ ด้วยตนเอง 
     • พัฒนารูปแบบการออกก าลังกาย และโภชนาการ 
    • ควบคุมการส่งเสริมการตลาด ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อ สุขภาพ 
     • สร้างกลไกในการจัดท านโยบาย สาธารณะที่ต้องค านึงถึง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

         เป้าหมายที่ ๔ คนไทยมีจิตส านึก พลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
                  แนวทางการพัฒนา 

  • การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ของสถาบันครอบครัวในการ บ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ  
  • การหล่อหลอมคนไทยให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี และภาคธุรกิจท าธุรกิจเพ่ือสังคม 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
           เป้าหมายที่ ๑   ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้าน รายได้ของ กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่าง
กันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
                 แนวทางการพัฒนา  

  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือ ขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจง กลุ่มเป้าหมายได้  
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• การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง ความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก โดยสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน ชุมชน เสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาใน ชุมชน ส่งเสรมิการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน ส่งเสริม การประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับ  

• การก าหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมการ จัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน จัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ
และเชิงพื้นที่ ที่มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ควบคู่ไปกับเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ ภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
   • การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ต่ าสุด อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึง การศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการ
ด้าน สุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การเพ่ิมแต้มต่อในการ จัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 

 • การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนา ศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 

  • การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 

  • การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหาร และการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
         เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
                แนวทางการพัฒนา 

 • เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
• พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  
• ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  • ปรับโครงสร้าง ฟ้ืนฟู และพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะ การเงิน 
  • ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม 

• กระจายอ านาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการจัดบริการ สาธารณะ แนวทางการ

พัฒนาด้านการเงิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน ขยายการเข้าถึง บริการทางการเงิน 
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ และเพ่ิม ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้
เป็นกลไก ที่สนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       เป้าหมายที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

แนวทางการพัฒนา 
  • การพัฒนาภาคการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ า ขยายโอกาสในการเข้าถึง พ้ืนที่ท ากิน 

เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม เกษตร เร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 
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  • การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม ศักยภาพปัจจุบัน และ

วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต  
• การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถ การแข่งขันในเชิง

ธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาค
บริการและ การท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  

• การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพื่อรองรับความเป็นชาติการค้า  
• การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ฝีมือ แรงงาน ระบบทรัพย์สินทาง

ปัญญา และกฎระเบียบต่างๆ 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
           เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน ของรัฐ  
               แนวทางการพัฒนา  

    • อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้  
   • ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
   • พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ  
   • คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง  
   • วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่  

       เป้าหมายที่ ๒ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรนาในพ้ืนที่ ๒๕ ลุ่มนาของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัยและเท่า
เทียม  
    แนวทางการพัฒนา 

    • สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ าทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า 
    • ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบอย่างยั่งยืน 

• น ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรน้ า  
• สร้างความม่ันคงและเท่าเทียมด้านน้ าเพ่ือการบริโภค อุปโภค และน้ าเพ่ือ 

    เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ  

แนวทางการพัฒนา 
• เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ า และอากาศ 
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

       เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
           แนวทางการพัฒนา 
   • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
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• บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
• การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

               ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความม่ันคง 
         เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
            แนวทางการพัฒนา 

    • จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    • เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 

        เป้าหมายที่ ๒ ประเทศชาติมีความม่ันคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน 
              แนวทางการพัฒนา 
                • สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

เป้าหมายที่ ๓ พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
                     แนวทางการพัฒนา 
                • ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ 
          เป้าหมายที ่๔ ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
              แนวทางการพัฒนา 

     • พัฒนาศักยภาพและความพร้อมก าลังป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
     • ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล 

        เป้าหมายที ่๕ ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ ๒๐ และด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที ่๑๐     
ของโลก 
             แนวทางการพัฒนา 
               • พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรอง ควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมท่ีเกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพ 
         เป้าหมายที ่๖ สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง 
                แนวทางการพัฒนา 
                 • พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การป้องกัน การเผชิญเหตุ ในภาวะวิกฤติ 
 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครฐัและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
           เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน 
                  แนวทางการพัฒนา 

    • ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

   • ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

  • เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
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     เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
           แนวทางการพัฒนา 

• เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข  
• พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร 
• เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงิน 

อุดหนุน ของท้องถิ่น 
     เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
             แนวทางการพัฒนา 

    • ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
    • ป้องกันการทุจริต โดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 
    • วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  

      เป้าหมายที่ ๔ ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  
             แนวทางการพัฒนา 
              • ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ ระบบโลจิสติกส์ 
           เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
            แนวทางการพัฒนา 
                 • พัฒนาระบบขนส่งทางราง  ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โครงข่ายทางถนนระบบ ขนส่งทาง
อากาศ และระบบขนส่งทางน้ า 
        เป้าหมายที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคม 
           แนวทางการพัฒนา 
                •  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนา
ระบบการก ากับดูแลในระบบขนส่ง 
        เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
              แนวทางการพัฒนา 
                  •  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบการอ านวย 
ความสะดวกทางการค้า และบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ 
        เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
            แนวทางการพัฒนา 

  •  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
  •  จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน  
 •  เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
  •   ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานใน

ภูมิภาคอาเซียน  
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         เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แนวทางการพัฒนา 

  - พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง พ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  
  - ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนา

ความรู้และทักษะของประชาชน  
  - สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

      เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
            แนวทางการพัฒนา 

   - พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
   - บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  
  - เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาทั่ว 

ประเทศ 
  - เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา  

        ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม 
        เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ ๑.๕ ของ GDP และมี
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๗๐:๓๐ 
                    แนวทางการพัฒนา 

         - เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยเสริมสร้าง
นวัตกรรมภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า 

   - พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
          เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

แนวทางการพัฒนา 
- เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการ 

ในอนาคต เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  
- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
- พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ให้มาท างานในประเทศ 

ไทย 
- ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  

และคณิตศาสตร์ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
- พัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย 
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         เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี 
จัดโดย IMD ให้อยู่ในล าดับ ๑ ใน ๓๐ 

แนวทางการพัฒนา 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ  
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
- สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ 
- สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
- เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
- สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และ 

หอ้งปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
       เป้าหมายที่ ๑ ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง และมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรม
มากขึ้น 
          แนวทางการพัฒนา 
             - พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ /
เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
- พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
- ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
- ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

           เป้าหมายที่ ๒  เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และ
การเดินทางสะดวก 
            แนวทางการพัฒนา 
               - พัฒนาเมืองหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รักษาอัตลักษณ์ของเมือง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การเมือง  
              - พัฒนาเมืองส าคัญ อาทิ กรุงเทพฯ เมืองปริมณฑล ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ่ และ
เมืองใหม่บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดขึ้นใหม่ที่ส าคัญ  
         เป้าหมายที่ ๓ พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            แนวทางการพัฒนา 
               - เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  
             - สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
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             - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพ่ือรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน
และการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
        เป้าหมายที่ ๔ พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
            แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
- สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และยกระดับกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่  
- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ 

จากการพัฒนา  
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ ภูมิภาค 
           เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยมีบทบาทน าในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน 
                แนวทางการพัฒนา 
                    -  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
         เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียนและ     
อนุภูมิภาค 
             แนวทางการพัฒนา 
                - พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี 
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
          เป้าหมายที่ ๓ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

            แนวทางการพัฒนา 

               - ส่งเสริม Outward Investment เพ่ือขยายฐานการผลิต การค้าการบริการ ของผู้ประกอบการ
ไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า 
(Trading Nation) 
        เป้าหมายที่ ๔ ไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานด าเนินการ
ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

                  แนวทางการพัฒนา 
                   - มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
        เป้าหมายที่ ๕ ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมส าคัญ
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
                แนวทางการพัฒนา 
                     - การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
                     - การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 
           เป้าหมายที่ ๖ ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
ขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ 



 

-44- 
 
             แนวทางการพัฒนา 
             - บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 

  ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
           แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2565) 
               แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 

   ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถสร้าง 
รายได้ให้กับภาคท้ังพ้ืนที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ 
สัตว์น้ าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพารา 
และปาล์มน้ ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่ส าคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ภาคใต้มีความ 
ได้เปรียบ ด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่ภาค 
อ่ืนๆของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก  

 ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือรักษาความมีชื่อเสียงของ  
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ  ใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
         1. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลาง 
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน 
ของโลก” 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน่าของโลก 
2.2 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของภาคและ เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
2.3 เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตร กับ 

สิ่งแวดล้อม 
2.4 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการ 

เชื่อมโยงการค้าโลก 
2.5 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สร้างโอกาส 

ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
3. เป้าหมาย 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั นน่าของโลก 
แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของภาค 
เช่น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น เพ่ือเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงความ 
สามารถในการรองรับของพื้นที่(Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบบริการพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก(ระบบขนส่งและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยค านึงถึงมาตรฐานความสะอาด 
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และปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยว  ระบบการป้องกันและรักษาความ 
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว  ควบคู่กับการส่งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์ประชุมและ 
นิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การผลิตและจ่าหน่ายสินค้าที่ระลึก  และธุรกิจบริการด้านการแพทย์ โดย 
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพและระบบ
สาธารณสุขทางไกล เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะทาง  เป็นต้นรวมทั้ง พัฒนาบุคลากร 
ด้านทักษะภาษา  และบริการท่องเที่ยว พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์การ 
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน  (High End) 

๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยว เชิงอาหาร เพ่ือการ 
ท่องเที่ยวของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นน่าระดับโลกโดยการปรับปรุงท่าเรือ ปรับปรุงพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
ของผู้โดยสารเรือส าราญ การบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพ่ือเตรียมความพร้อม 
รองรับเหตุฉุกเฉินและการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือส าราญ สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการต่อเนื่องและ 
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวเรือส าราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหารพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เชื่อมโยง 
กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น สร้างความพร้อมของ 
ชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลท่องเที่ยว 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุม 
สัมมนาด้านอาหาร เป็นต้น 

๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก  (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่ง 
มวลชน (Monorail)  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง 
มวลชน (Monorail)  ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันสมัย การรักษาสภาพแวดล้อมและการ 
ใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ า 
การเตือนภัย ภัยพิบัติ การใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงทุกรูปแบบ 
และ การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการก าจัดขยะและน้ าเสีย รวมทั้ง 
การสร้างจิตส านึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมและท่าประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม 

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มี 
ชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และแหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีการเชื่อมโยงโครงข่ายท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง 
ทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เขตการพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันตก (The 
Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน เพ่ืออ านวยความ 
สะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจุดแวะพักรถที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่ง 
ท่องเที่ยว สร้าง route เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์แหล่ง 
ท่องเที่ยวของภาค 

๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้กับการท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พร้อมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ขม้ินชัน เถาวัลย์เปรียง หัวร้อยรู) 
และสุขภาพ(ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานีและพัทลุง) ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระ 
มหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเก่า(จังหวัดสงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช              
และระนอง) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อนุรักษ์ รักษา และพัฒนา Satun Geo Park ให้เป็นอุทยานธรณีโลก 
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Global Geo Park ต่อไป) การท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) การท่องเที่ยวเชิง 
เกษตร การท่องเที่ยว เชิงธุรกิจและบริการ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะ แหล่ง 
ท่องเที่ยว ให้มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ และระบบสาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐานเหมาะสมตาม 
ชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้รองรับ การท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ และระบบขนส่ง 
สาธารณะที่มีความปลอดภัยเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนท้องถิ่นในการเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยว และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร 
จัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และ 
การเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในระบบ การสื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 

๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมและสนับสนุน 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเอง 
รวมทัง้เป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่น 
บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มี 
มาตรฐานของชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ ตลอดจน 
สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน 
และเพ่ือเป็นแหล่งสร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
(เว็บไซด์และแอพลิเคชั่นต่างๆ) 
 
         ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน ้ามันแห่งใหม่ของประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) 
โดยการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิต 
ผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้ าที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบส่าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม 
หรือใช้ในอุตสาหกรรม(แผ่นยางปูพ้ืน แผ่นปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพานและผสมยาง 
มะตอยส าหรับราดถนนใหม่) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์(วัสดุจัดฟัน อุปกรณ์เพ่ือการเรียน การสอนทาง 
การแพทย์ และสายน้ าเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่มีการออกแบบที่ทันสมัย เพ่ือ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาด 
ยางพารา(ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการ 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ-ขายยางของประเทศ 
และตลาดโลก 

๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานีและชุมพร 
เพ่ือให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับน้ ามันปาล์ม รวมทั้งส่งเสริม การผลิตและจัดจ้าง 
หน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือในการก าหนด 
มาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ ามันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 
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(มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ฐานะผู้ผลิตน้ ามันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการก าหนดมาตรฐานราคาน้ ามันปาล์ม 
เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคารวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยีชีวภาพด้านปาล์มน้ ามันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาสู่โรงงานต้นแบบ 

๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
แปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ 
สถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องส าอางและ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น การประชาสัมพันธ์และท าการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทาง ในการจ่าหน่าย 
ยางพาราได้มากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา 

1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค เช่น ข้าว 
(ข้าวสั่งหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล(กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ(กาแฟ 
โรบัสตา) พืชสุมนไพรและปศุสัตว์(โคขุนศรีวิชัย) เพ่ือให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
ส่งออก อาทิ เวชส าอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น โดยการส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและ 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา นวตักรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูก การบ ารุงรักษา การ 
เก็บเก่ียว และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนา 
ระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ พัฒนาระบบขนถ่าย 
สินค้าและห้องเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิต การต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ 
เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิต 
อ่ืนอาทิ การท่องเที่ยวการท่าเกษตรแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบ 
สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ เพ่ือยกระดับความสามารถในการผลิต การรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และ 
ประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ และเพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) 

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งและการท าอุตสาหกรรมประมงทะเล 
ที่ได้มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตที่มี 
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตามกฎกติกาสากล การส่งเสริมการ 
จัดระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการ ประมง IUU 
ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประมง รวมทั้ง 
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
และชุมพร 

๓) ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและความ 
มั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย สามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะ 
การท าเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล หรือในพ้ืนที่ปลูก 
ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผัก รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอ่ืน) 
ที่ค านงึถึงความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการสนับสนุนความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน และยกระดับคุณภาพ การผลิตให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเพ่ิมช่องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดิน 
และแหล่งน้ าเพ่ือสนับสนุนการท่าการเกษตร 
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๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 
โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกรและพัฒนา 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์การ 
เกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่ 
กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ 
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุน 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 
Start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตร 
ให้ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันในตลาดโลกได้ 

๕) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน  โดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ 
ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ 
แรงงานในภาคเพ่ือเสริมสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมส่าหรับการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้อง 
การของตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา โดยใช้ประโยชน์ 
จากการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล เพ่ือการศึกษาใน ทุกระดับ 
ทุกประเภทอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจน 
พัฒนาความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และ 
การเชื่อมโยงการค้าโลก 
  แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นน้า แห่งใหม่กับแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร–สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช– 
สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
เชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น-พังงา-พุนพิน-ดอนสัก สายระนอง-ชุมพร และพัฒนาเส้นทาง 
รถไฟเชื่อมโยงพ้ืนที่ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน และสายระนอง–พังงา–กระบี่–ตรัง ควบคู่กับการพัฒนาเมือง 
ภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพร้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 
กระบี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เป็นเมืองในพ้ืนที่พิเศษ ที่มีการพัฒนาให้สามารถรองรับการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยการจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะของประชาชน การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านคมนาคมขนส่ง 
การสื่อสาร และพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการ 
บริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและพ้ืนที่สาธารณะที่มีการออกแบบส่าหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้ง 
พัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือส าราญในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นท่าเรือหลัก(Homeport) ของโลก 
รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีสิ่งอ่านวยความสะดวกที่มีมาตรฐานความ 
สะอาดและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค(กระบี่ พังงา และสมุย) รวมทั้งการ 
บ ารุงรักษาร่องน้ า 
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๓)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่- 
สะเดา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่ชุมพร- สุราษฎร์ 
ธานี-หาดใหญ่–สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย์กระจาย 
สินค้าทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมือง 
ทุ่งสงและเมืองสะเดา(ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าเชื่อมโยง 
กับท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักทั้งภายในและต่างประเทศ 

๔)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนาและปรับปรุง 
ท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพรวมทั้ง 
การพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่หลังท่า พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบินภายในประเทศ 
ให้สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา 2-หาดใหญ่- 
ปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ(รัฐปีนัง มาเลเซีย)รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร และการ 
พัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพ่ือสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าจากพ้ืนที่ 
ตอนในสู่พ้ืนที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอ่านวยความสะดวกและศูนย์บริการ โลจิสติกส์ 
รูปแบบต่างๆ เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอ่านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนโดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการบริการ และอ านวยความสะดวกในการข้ามแดนทั้งของประชาชน สินค้า และยานพาหนะให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 
ระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
แนวทางการพัฒนา 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดินน้ า 
ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรโดย 
อาศัยความร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ป่าชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจการรักษาระบบนิเวศ 
ทางทะเล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสัตว์น้ าบริเวณป่าชายเลน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและ 
รูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ และการจัดระเบียบและก าหนดกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูก 
สร้างบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลเพ่ือลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการ 
วางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการจัดท าระบบการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าที่ทันสมัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และอุทกภัยในพ้ืนที่ที่เกิดน้ าท่วมซ้ าซาก  อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้ า เพ่ือชุมชนชนบท 
และน้ าเพ่ือการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบส่ารองและกักเก็บน้ าและ 
ระบบส่งน้ าดิบ โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ า ระบบจ าหน่ายน้ าและ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน้ า 
ให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมข้ึนในเขตเมือง เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชย์ และบริการ 
และลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 

๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน 
พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล(จากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร) 
และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
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(Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ การให้ความรู้กับประชาชนในการใช้ 
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม การให ้
ความรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ควบคู่กับการสร้างจิตส่านึกให้กับประชาชนทุกวัยทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา รณรงค์การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปริมาณการเกิดของเสีย  ส่งเสริมและ
เข้มงวดการด่าเนินมาตรการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดบัท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมระบบ 
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบฝังกลบที่ถูกหลักวิชาการ การแปลงขยะ 
เป็นพลังงาน เป็นต้น สนับสนุนการน่าเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน 
ท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการสนับสนุน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก(Western Gateway) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้าง 
พ้ืนฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทย-ฝั่งอันดามัน- 
ประเทศแถบเอเชียใต้ ให้สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางประตูเศรษฐกิจ ด้านตะวันตกของ 
ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ส่งเสริมระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานสากล และศึกษา 
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่าเรือจังหวัด 
ระนอง และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างชุมพร-ระนอง ที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากท่าเรือ 
ระนองให้เป็น Western Gateway 

2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) โดย 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-เมียนมา ควบคู่ 
กับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งสองฝั่งทะเล รวมทั้งการ 
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ สิ่งอ่านวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวมุ่งเน้นรูปแบบ 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพรกับ 
Royal Coast และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งน้ าแร่และเกาะต่างๆ องจังหวัดระนองและประเทศ 
เมียนมา 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed 
Agricultural Products) โดยสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ส่งเสริมการวิจัยและ 
พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อยอดจากการผลิต 
น้ ามันปาล์ม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ 
ที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ Phase Change Material (PCM) และ Nutritional Foods พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม 
ยางพาราและการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจส าคัญอ่ืนๆ ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา ก าหนดเขตพื้นที่และสิทธิประโยชน์ส่าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่ชัดเจน 
เพ่ือดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green 
Culture & Livable Cities) ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเน้นกรอบ 
การเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนา แหล่งการเรียนรู้ 
และการท่องเที่ยววิถีชุมชน และพัฒนาเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม และเอ้ือต่อการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดการพัฒนาเมืองระนองให้เป็น Smart Living City ที่มีการวางผังเมืองและ 
ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ทันสมัย 

     1.3.1  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ.2562-2564) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) 

1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานโดยยึดหลัก “สะดวก สะอาด ปลอดภัย” 
มุ่งสู่อันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่(Andaman Smart and Livable City) และส่งเสริมด้านการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับรายได้จากการ 
ท่องเที่ยว 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่ 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและ 
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้สูงขึ้นน าไปสู่การขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
          4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ 
เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 
เป้าประสงค์รวม (Objectives) 

1. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตร เพ่ือสร้าง 
รายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
4. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
5. มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน 
6. มุ่งสู่ความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) 

 ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1) เป็นฐานการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลชั้นน้าระดับโลก 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยว และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์
ของอันดามัน โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ชายหาด หมู่เกาะ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะลันตา เกาะ พีพี เกาะลิบง 
และเกาะหลีเป๊ะ จึงต้องรักษาความมีชื่อเสียง และเพ่ิมมนต์เสน่ห์ด้วยการเพ่ิมกิจกรรมการ ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ 
เช่น MICE และ Marina ที่ภูเก็ต โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันดามันและรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมบทบาทสู่การเป็น
เมืองท่องเที่ยวชั้นน่าของโลก ประกอบกับให้ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม สนใจการท่องเที่ยวในความ 
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สนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย(Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม
และนิทรรศการ (MICE) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ที่บริสุทธิ์ 
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของ
ทรัพยากรพ้ืนฐานส่าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ 

2) เป็นฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ามันครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีผลผลิต
ยางพาราและผลผลิตปาล์มน้ ามันในสัดส่วนที่สูง จึงควร พัฒนาแบบครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพารา
และปาล์มน้ ามันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
          กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 
ให้เพียงพอและเหมาะสม 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงการคมนาคม รวมทั้งโครงข่ายด้านการสื่อสาร ให้ เพียงพอและได้
มาตรฐาน 
           2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ อันดามัน ให้
คงความสวยงาม สะอาด และความต้องการของท้องถิ่น 

3) พัฒนาและส่งเสริมการประกอบการด้านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาล  (อาหาร
มุสลิมเฟรน์ลี่) เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน เพ่ือสร้าง จุดขายทาง
การตลาดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ 

5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวก ในพ้ืนที่ให้ เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

6) เชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก 
7) พัฒนาศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ การค้าการลงทุน และส่งเสริมการค้า

ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพ่ือ

สร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและรองรับภัยพิบัติและ

สาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2) สร้างความเชื่อม่ันในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ 
3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และ เพียงพอรองรับต่อ

การขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4) พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพ้ืนเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาลให้ถูกตามหลัก

สุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเป็นครัวของโลก 
5) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ และ

ส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยต่อความมั่นคง ในทุกรูปแบบ 
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6) สร้างมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถ ในการรองรับ 

(Carrying Capacity) 
       กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
1) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 

โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ (น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค น้ าทิ้งน้ าเสีย และ 

ภัยธรรมชาต)ิ 
4) บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
5) พัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่นและการ

พัฒนาที่สมดุลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
     กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการข้อมูล การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
1) เชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพี่เมืองน้องหรือแลกเปลี่ยนด้าน 

วัฒนธรรมและเป็นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขันในระดับสากล 
4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสร้างภาคีเครือข่ายเอกชน เพ่ือสร้างกลไกการตลาด 

และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดการท่องเที่ยว 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลสนับสนุนการท่องเที่ยว 
6. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัดเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพของนักท่องเที่ยวและ 

ประชาชน 
     กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวสีเขียว) 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างความสมดุล การขยายตัวและการเติบโตของนักท่องเที่ยว 

และการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว 
2. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง 

และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน

การผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 
1) พัฒนาและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 

ด้วย Smart Farming 
2) ส่งเสริมการน่าผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และพัฒนา

กระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
3) น้อมน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
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กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพื้นที่ โดยการน่าผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่มา

ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือน่าวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูปมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตาม
แนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 
3) พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 
1) พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทางการเกษตร 
2) พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด่าเนินธุรกิจและช่วยเหลือสมาชิก

ในด้านการผลิตและการตลาด 
4) ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางหรือ Digital Platform เพ่ือการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง

อันดามันเพ่ือเชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมศักยภาพ การรวมกลุ่มและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตร ปลอดสารพิษ

ของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือรูปแบบบริษัท ประชารัฐ เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 
2) สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพ่ือไปประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและ

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน้าไปสู่การพัฒนา 

ที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
1) พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้าน เพ่ือร่วมกัน สนับสนุน 

อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดก ทางวัฒนธรรม 
2) พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์

ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริม มิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
1) สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับบุคลากรภายนอก

สถานศึกษาและผู้ที่ขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว 
2) พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
3) พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการ

บริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 
4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถ 

ในการบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 
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 กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 
1) พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) สร้างเสริมจิตส านึกประชาชนและพลเมืองในพ้ืนที่ในการเป็นเจ้าบ้าน เจ้าเมืองที่ดี 
3) พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาระบบสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1) ส่งเสริมการสร้างสื่อ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูล และสารสนเทศ ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวทรัพยากรมนุษย์ และ

สิ่งแวดล้อม 
4) สร้างต้นแบบ (Best Practice) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 3.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 
1) วางรากฐานด้าน Digital Literacy ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปเพ่ือให้เกิดทักษะความ เข้าใจ และใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการ 

 

          1.3.3   แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) 

วิสัยทัศน์ (vison) 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยารธรณีโลก เศรษฐกิจมั่งคง 

สังคมน่าอยู่สันติสุขย่ังยืน ประตูสู่อาเซียน” 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 
 เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติมโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรนีโลกและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศชั้นน าที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมสันติสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
๑. พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร และ

ส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเล 
 ๒. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ได้อย่างสมดุล และ
ยั่งยืน 

 ๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่รักสงบ สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว 

การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมี

ส่วนร่วมอย่างสมดุล 
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ประเด็นการพัฒนาที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

             1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล พ.ศ.2566-2570  
วิสัยทัศน์  

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรเพิ่มมูลค่า สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่เมืองแห่งความสุข  
ยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน  
2. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
4. พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์  
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรณีโลก เป็นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้

เพียงพอควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุลของธรรมชาติ  
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพ่ือ

สร้างจุดขายรองรับการท่องเที่ยวใหม่ภายใต้ New Normal  
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวก และความ

ปลอดภัย เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว  
1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงาม มีภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมที่รองรับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  
1.5 พัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสาขาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
กลยุทธ์  
2.1 พัฒนาพลังการผลิตให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน พร้อมลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประมง 

ปศุสัตว์ ผลไม ้การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือมรดกของลูกหลานในอนาคต เพ่ือสร้างฐานรายได้ให้กับ
เกษตรกร  

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล และสินค้าฮาลาล เพ่ือรองรับการค้าขายชายแดน สร้างแบรนด์
วิสาหกิจชุมชนและนวัตกรรมเพ่ือสร้างจุดขายสินค้าไปสู่สากล  

2.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ทฤษฎีใหม่ สร้างฐานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์เพ่ือต่อยอดเกษตรรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง  

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดและตลาดดิจิทัล กระจายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ชุมชนโลก เพ่ือยกระดับ
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  

2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน และแรงงานให้มีทักษะ ใน
อาชีพที่สูงขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยี เพ่ือความทันสมัยและยั่งยืน  
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2.6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ประปาและวิศวกรรมจราจร ให้เชื่อมโยงและ

ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีระบบระบายน้าที่ดี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
กลยุทธ์  
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ภูมิปัญญา ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ เพ่ือรองรับต่อ

การเปลี่ยนแปลง และการด ารงชีวิตด้วยความปลอดภัย  
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านภาษา 

เทคโนโลยี และศิลปะ ก้าวหน้าทันโลก  
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ และการใช้นวัตกรรม

เพ่ือเตือนภัย รวมถึงพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชน โดย ใช้เทคโนโลยีช่วย
บริหารจัดการ  

3.4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา สถานบริการการกีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพ่ือเป็นนันทนาการ และ จัด
กิจกรรมทางกีฬาที่หลากหลายต่อเนื่อง สร้างความแข็งแรงของประชาชน และการแข่งขันเป็นชื่อเสียงจังหวัด
ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดจากการกีฬา  

3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข และสุขภาพประชาชนให้เข้มแข็งและแข็งแรง ลดความเหลื่อม
ล้ าในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการป้องกันโรค  

3.6 ย่างต่อเนื่อง  
3.7 ส่งเสริมและพัฒนาสังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคม  
3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยชุมชน ครอบครัว ศาสนา 

และองค์กรต่างๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์  
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย น้าเสีย เพ่ือลดมลพิษในชุมชน และแหล่ง

บริการสาธารณะประโยชน์  
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตส านึกของประชาชนในการเฝ้าระวัง รักษา ดูแล และแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนเพื่อความสุขของชุมชน  
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้ชุมชน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ให้อยู่

ควบคู่กันได้  
4.4 ส่งเสริมและบ ารุงรักษา แหล่งก าเนิดต้นน้ า ล าธาร เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้ าแล้งซ้ าซาก และ

การระบายน้าอย่างรวดเร็ว  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น  

กลยุทธ์  
5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น สร้างเครือข่าย

ท างาน เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้อ านาจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2 สร้างภาคราชการให้มีประสิทธิภาพ และปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการให้เห็นความส าคัญและยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
5.3 เสริมสร้างประชาธิปไตย ความสมานฉันท์และความมั่นคงในสังคม เพ่ือให้สังคมสงบสุข และ มีความ

ปลอดภัย  
5.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือการบริหารภาคราชการท้องถิ่น  
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 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน (พ.ศ.2566-2570)  
   1.) วิสัยทัศน์ (Vision) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น 
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า  ต าบลนาทอนเป็นต าบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพหุ
วัฒนธรรม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่ สงบสุข น่าอยู่     
มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

คนสุขภาพดี        อยู่อย่างพอเพียง            ร้อยเรียงวิถีชุมชน   
        สังคมสวัสดิการ    ต าบลจัดการตนเอง         องค์กรการเรียนรู้ 
 

พันธกิจ ( MISSION ) 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศและส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุทยาน
ธรณีโลก 

(2) ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็น และ 
พัฒนาแหล่งน้ าภายในต าบล 

 (3)  ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
พร้อมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

 (4) ส่งเสริมสร้างจิตสานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้
เกษตรอินทรีย์ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นรวมถึงการมีส่วนร่วมของคนใน ชุมชน 

2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

              ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทาง ในการ
พัฒนาในระยะ 5 ปี ตามช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
ในมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  เพ่ือเสนอแนะ ทบทวน ปรับปรุง 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามขั้นตอนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนพัฒนา
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน  
-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
- แผนงานเคหะชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  

- แผนงาน รักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ทีก่ารเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น  
  -    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.3 เป้าประสงค์ (Goals) 
(1) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

ก าหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชน                 
(2) เพ่ือการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการพัฒนาการ 

คมนาคมและการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค 
(3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และ 

มาตรฐาน 
(4) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วย 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
(5) เพ่ือส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสาน 

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(6) การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน 

การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น 
(7) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
(8) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหา 

ความต้องการของประชาชน 
(9) เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
(๑0) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน 

ชุมชน 
(11) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะที่มี 

คุณภาพแก่ประชาชน 
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2.4 ตัวชี วัด 
(1) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และสถาน 

ประกอบการได้รับพัฒนาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่เพ่ิมข้ึน 
(2) ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของทางหลวงท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน 
(3) ร้อยละของสาธารณูปโภคท่ีได้รับการพัฒนา 
(4) ร้อยละของเด็กก่อนระดับวัยเรียน/ประถมศึกษาที่ได้รับบริการด้านการศึกษาของท้องถิ่น 
(5) จ านวนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(6) จ านวนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(7) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(8) ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อที่ลดลง 
(9) ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น 
(10) ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้าน 

สวัสดิการสังคม หรือการสังคมสงเคราะห์ 
(11) ร้อยละประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร/การประกอบอาชีพ 
(12) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการบริการสาธารณะของ 

ท้องถิ่น 
(13) ร้อยละของปริมาณขยะครัวเรือนที่ลดลง 
(14) ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
(14) ร้อยละประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาของท้องถิ่น 
(15) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

1. ท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจัดการ 
ของชุมชน 

2. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 

3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
6. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 

จากสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
7. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
9. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนมีอาชีพ รายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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10. ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการ 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11. ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการบริการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
12. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

 
2.6 กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา) 

    1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน  
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรณีโลก เป็นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 

ให้เพียงพอควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุลของธรรมชาติ  
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมที ่

หลากหลาย เพ่ือสร้างจุดขายรองรับการท่องเที่ยวใหม่ภายใต้ New Normal  
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวก และ 

ความปลอดภัย เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่นักท่องเที่ยว  
1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงาม มีภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมที่รองรับอัตลักษณ์ 

ของพ้ืนที่  
1.5 พัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสาขาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
 

                 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
2.1 พัฒนาพลังการผลิตให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน พร้อมลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  

ประมง ปศุสัตว์ ผลไม ้การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพ่ือมรดกของลูกหลานในอนาคต เพ่ือสร้างฐานรายได้
ให้กับเกษตรกร  

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล และสินค้าฮาลาล เพ่ือรองรับการค้าขายชายแดน        
สร้างแบรนด์วิสาหกิจชุมชนและนวัตกรรมเพ่ือสร้างจุดขายสินค้าไปสู่สากล  

2.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ทฤษฎีใหม่ สร้างฐานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย 
เกษตรอินทรีย์เพ่ือต่อยอดเกษตรรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง  

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดและตลาดดิจิทัล กระจายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ชุมชนโลก เพ่ือ 
ยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง  

2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน และแรงงานให้มีทักษะ  
ในอาชีพที่สูงขึ้น ก้าวทันเทคโนโลย ีเพ่ือความทันสมัยและยั่งยืน  

2.6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ประปาและวิศวกรรมจราจรให้ 
เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่และมีระบบระบายน้าที่ดี  

 
               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ภูมิปัญญา ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ เพ่ือ 
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการดารงชีวิตด้วยความปลอดภัย  

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้าน 
ภาษา เทคโนโลยี และศิลปะ ก้าวหน้าทันโลก  
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3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ และการใช้ 
นวัตกรรมเพ่ือเตือนภัย รวมถึงพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชน โดย ใช้
เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ  

3.4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา สถานบริการการกีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพ่ือเป็นนันทนาการ  
และจัดกิจกรรมทางกีฬาที่หลากหลายต่อเนื่อง สร้างความแข็งแรงของประชาชน และการแข่งขันเป็นชื่อเสียง
จังหวัดยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดจากการกีฬา  

3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้เข้มแข็งและแข็งแรง ลด 
ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการป้องกันโรค  

3.6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
อย่างต่อเนื่อง  

3.7 ส่งเสริมและพัฒนาสังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคม  
3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยชุมชน ครอบครัว  

ศาสนาและองค์กรต่างๆ  

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย น้ าเสีย เพ่ือลดมลพิษในชุมชน  

และแหล่งบริการสาธารณะประโยชน์  
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสานึกของประชาชนในการเฝ้าระวัง รักษาดูแล และแก้ไข 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพ่ือความสุขของชุมชน  
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้ชุมชนและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม 

โทรม ให้อยู่ควบคู่กันได้  
4.4 ส่งเสริมและบ ารุงรักษาแหล่งก าเนิดต้นน้ า ล าธาร เพ่ือการแก้ไขปัญหาน้าท่วมน้ าแล้ง       

ซ้ าซากและการระบายน้ าอย่างรวดเร็ว   

5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น  
5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นสร้าง 

เครือข่ายทางาน เสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือติดตามตรวจสอบการใช้อ านาจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2 สร้างภาคราชการให้มีประสิทธิภาพและปลูกฝังจิตสานึกข้าราชการให้เห็นความส าคัญและ 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
5.3 เสริมสร้างประชาธิปไตยความสมานฉันท์และความมั่นคงในสังคม เพ่ือให้สังคมสงบสุข และ  

มีความปลอดภัย  
5.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือการบริหารภาค 

ราชการท้องถิ่น 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นาทอนจะก าหนดตามกรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดใต้ฝั่งอันดามัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สตูล และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลนาทอน ในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการสาธารณะหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง จุดมุ่งหมายสู่การ
พัฒนาที่ยังยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมตาม แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นรากฐานส าคัญ ต่อ
การพัฒนาคน พัฒนาประเทศท่ียั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาลและ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา  
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

       การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั่งบนพ้ืนฐานของทาง สายกลาง ความไม่
ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนความรู้ ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
4 ธันวาคม 2541  

   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้น้อมน าหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักใน 
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เพ่ือเตรียมความพร้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดยยึดหลักการ “ความพอเพียง” ซึ่งมีคุณลักษณะ 3 ประการ ที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ จ าเป็นต้องใช้หลัก “ความมีเหตุผล” ในการคิดวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และหลัก “ความพอประมาณ” ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนให้เป็นไปอย่างสมดุลบนพ้ืนฐาน ความพอดี โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล และ มีการเตรียมการจัดการความเสี่ยงด้วย “ระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” บนเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ต้องอาศัย “ความรอบรู้” ทั้งความรู้ในหลักวิชาและความรู้ในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ “คุณธรรม” ที่ต้องส านึก ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  

โครงสร้างความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี
(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพ
ทรพัยากรมนษุย ์

ยุทธศาสตรท์ี ่4  
ด้านการสร้างโอกาสและ  
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่5  
ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี ่6  
ด้านการปรบัสมดุลและ  
พัฒนาระบบการบรหิาร  
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
และสังคม
แห่งชาต ิ

ฉบบัที ่12 
(พ.ศ. 2560 – 

2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การเสริมสร้าง
ความเป็นธรรม
และลด ความ
เหลื่อมล้าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ  
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ 
มิชอบและ  
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9  
การพัฒนาภาค
เมืองและพื นท่ี 
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10  
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  
เพื่อการพัฒนา 

แผนพัฒนาภาคใต ้
(พ.ศ.2560-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพฒันาการท่องเที่ยวของ
ภาคให้เปน็แหล่งท่องเทีย่ว
คณุภาพชั นน้าของโลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพฒันาอตุสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราและ 
ปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพฒันาการผลติสินคา้
เกษตรหลกัของภาคและ 
สร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน
สนบัสนุนการท่องเที่ยวการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ 
การเชื่อมโยงการคา้โลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การอนุรกัษ ์ฟืน้ฟ ูและบรหิาร
จัดการทรพัยากรธรรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 
ระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพฒันาพื นที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้อย่าง 
ยั่งยืน 



 

-65- 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด     
ภาคใตฝ้ั่งอันดามัน 

(พ.ศ.2562-2565) 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  
เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพต้นทุนมนษุย์
เพื่อน้าไปสูก่ารพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
พัฒนาคณุภาพด้านการท่องเทีย่วให้มีมาตรฐาน 
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  
พัฒนาระบบและสร้างมูลคา่เพิ่มใหส้ินค้าภาค 
เกษตร ประมง และปศุสตัวท์ี่มีศกัยภาพในพื นที ่
เพื่อให้ชุมชนเกดิความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวดัสตลู 
(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่
จากอุทยานธรณีโลกการท่องเที่ยวการเกษตร 
และการค้าสู่อาเซยีนที่เตบิโตอยา่งต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
แบบมีสว่นร่วมอยา่งสมดลุ และยั่งยนื 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  
การสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข 
และยกระดบัคณุภาพชีวติ บนฐานของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในเขตจังหวัดสตูล 
(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดบัโลกอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  
พัฒนาศกัยภาพคนและสังคมให้
ทันสมัยสร้างภูมิปญัญาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  
สร้างความสมดุลทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี ่5  
เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการ
จัดการองคก์ร 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  
การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็งและยั่งยนื 
 

แผนพัฒนาภาคใต ้
(พ.ศ.2560-2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพฒันาการท่องเที่ยวของ
ภาคให้เปน็แหล่งท่องเทีย่ว
คณุภาพชั นน่าของโลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพฒันาอตุสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราและ 
ปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพฒันาการผลติสินคา้
เกษตรหลกัของภาคและ 
สร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน
สนบัสนุนการท่องเที่ยวการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ 
การเชื่อมโยงการคา้โลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การอนุรกัษ ์ฟืน้ฟ ูและบรหิาร
จัดการทรพัยากรธรรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 
ระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพฒันาพื นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่าง 
ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ
องคก์ารบรหิารสว่น    

ต้าบลนาทอน 
(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดบัโลกอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  
พัฒนาศกัยภาพคนและสังคมให้
ทันสมัยสร้างภูมิปญัญาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  
สร้างความสมดุลทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี ่5  
เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการ
จัดการองคก์ร 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  
การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็งและยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ
องคก์ารบรหิารสว่น    

ต้าบลนาทอน 
(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดบัโลกอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  
พัฒนาศกัยภาพคนและสังคมให้
ทันสมัยสร้างภูมิปญัญาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  
สร้างความสมดุลทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี ่5  
เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการ
จัดการองคก์ร 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  
การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็งและยั่งยนื 
 

คนสุขภาพดี   อยู่อย่างพอเพียง  ร้อยเรียงวิถีชมุชน  สังคมสวัสดิการ    ต้าบลจัดการตนเอง   องค์กรการเรียนรู้ 
 

เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์
อบต.นาทอน 

 

(1) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ค านึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรมก าหนดทิศทาง
โดยชุมชนจัดการโดยชุมชน                 

 

(2) เพื่อการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการ
พัฒนาการ คมนาคมและการขนส่งภายใน
ท้องถ่ินให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสาย
หลักในระดับภูมิภาค  
(3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่
สมบูรณ์และ มาตรฐาน 

 

(4) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ ด้วย การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
(5) เพื่อส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การ
อนุรักษ์หรือสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(6) การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การป้องกัน การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของท้องถ่ิน 
(7) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
(8) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน 
(9) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

 
 

(10) เพื่อพัฒนาระบบ
การจดัการสิ่งแวดล้อม
อันพึงปรารถนารว่มกนั
ไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชน 

 (12) เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการสาธารณะที่ม ี
คุณภาพแก่ประชาชน 
 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในเขตจังหวัดสตูล 
(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  
การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดบัโลกอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  
พัฒนาศกัยภาพคนและสังคมให้
ทันสมัยสร้างภูมิปญัญาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่4  
สร้างความสมดุลทาง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี ่5  
เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการ
จัดการองคก์ร 

ยุทธศาสตรท์ี ่2  
การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็งและยั่งยนื 
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กลยุทธ ์

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรณีโลก 
เป็นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้
เพียงพอควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของ
ธรรมชาติ  
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เชิงสุขภาพ เชิงเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
เพื่อสร้างจุดขายรองรับการท่องเที่ยวใหม่ภายใต้ 
New Normal  
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ระบบสารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่
นักท่องเที่ยว  
1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงาม มี
ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมที่รองรับอัตลักษณ์
ของพื้นที่  
1.5 พัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร ข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว  
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
สาขาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
 

 2.1 พัฒนาพลังการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนพร้อมลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประมง  
ปศุสัตว์ ผลไม ้การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อ
มรดกของลูกหลานในอนาคต เพื่อสร้างฐานรายได้
ให้กับเกษตรกร  
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล และสินค้าฮา
ลาล เพื่อรองรับการค้าขายชายแดน สร้างแบรนด์
วิสาหกิจชุมชนและนวัตกรรมเพื่อสร้างจุดขายสินค้า
ไปสู่สากล  
2.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ทฤษฎีใหม่ 
สร้างฐานวิสาหกจิชุมชนและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
เพื่อต่อยอดเกษตรรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง  
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดและตลาดดิจิทัล 
กระจายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ชุมชนโลก เพื่อยกระดับ
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง  
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางภาค
เกษตร วิสาหกิจชุมชน และแรงงานให้มีทักษะ ใน
อาชีพท่ีสูงข้ึน ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อความทันสมัยและ
ยั่งยืน  
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ไฟฟ้า ประปาและวิศวกรรมจราจร ให้เช่ือมโยงและ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและมีระบบระบายน้าท่ีดี 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถ่ินให้มีศักยภาพ ภูมิปัญญา ทักษะ
ชีวิต พัฒนาสมรรถนะ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการดารง
ชีวิตด้วยความปลอดภัย  
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันท้ังด้านภาษา เทคโนโลยี และศิลปะ 
ก้าวหน้าทันโลก  
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย 
และภัยธรรมชาติ และการใช้นวัตกรรมเพื่อเตือนภัย รวมถึงพัฒนา
ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชน โดย 
ใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ  
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา สถานบริการการกีฬา การท่องเท่ียวเชิง
กีฬา เพื่อเป็นนันทนาการ และ จัดกิจกรรมทางกีฬาท่ีหลากหลาย
ต่อเน่ือง สร้างความแข็งแรงของประชาชน และการแข่งขันเป็น
ช่ือเสียงจังหวัดยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดจากการกีฬา  
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข และสุขภาพประชาชนให้
เข้มแข็งและแข็งแรง ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการป้องกันโรค  
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตร ี
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเน่ือง  
3.7 ส่งเสริมและพัฒนาสังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีประโยชน์
ต่อสังคม  
3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด โดยชุมชน ครอบครัว ศาสนา และองค์กรต่างๆ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะ ขยะอันตรายน้ า
เสีย เพื่อลดมลพิษในชุมชน และ
แหล่งบริการสาธารณะประโยชน์  
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิต
สานึกของประชาชนในการเฝ้าระวัง 
รักษา ดูแล และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ย่ังยืนเพื่อความสุขของชุมชน  
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวให้ชุมชน และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรม ให้
อยู่ควบคู่กันได้  
4.4 ส่งเสริมและบาร างรักษา 
แหล่งก าเนิดต้นน้า ลาธาร เพื่อการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้งซ้ าซาก 
และการระบายน้าอย่างรวดเร็ว 

5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
ประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถ่ิน สร้างเครือข่ายทางาน 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการใช้อ านาจภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
5.2 สร้างภาคราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และปลูกฝังจิตสานึกข้าราชการให้เห็น
ความส าคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย  
5.3 เสริมสร้างประชาธิปไตย ความ
สมานฉันท์และความม่ันคงในสังคม 
เพื่อให้สังคมสงบสุข และ มีความ
ปลอดภัย  
5.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล 
และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือการ
บริหารภาคราชการท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ 
(1) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ค านึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรมก าหนดทิศทาง
โดยชุมชนจัดการโดยชุมชน                 

 

(2) เพื่อการก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการ
พัฒนาการ คมนาคมและการขนส่งภายใน
ท้องถ่ินให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสาย
หลักในระดับภูมิภาค  
 (3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่
สมบูรณ์และ มาตรฐาน 

 

(4) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ ด้วย การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
(5) เพื่อส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การ
อนุรักษ์หรือสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(6) การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การป้องกัน การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของท้องถ่ิน 
(7) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
(8) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน 
(9) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

 
 

(10) เพื่อพัฒนาระบบ
การจดัการสิ่งแวดล้อม
อันพึงปรารถนารว่มกนั
ไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชน 

 (12) เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการสาธารณะที่ม ี
คุณภาพแก่ประชาชน 
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1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพอุทยานธรณี
โลก เป็นฐานรองรับการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยวให้เพียงพอควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความสมดุลของธรรมชาต ิ 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเรียนรู ้เชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพื่อสร้างจุดขายรองรับการ
ท่องเที่ยวใหม่ภายใต ้New Normal  
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ระบบสารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวก 
และความปลอดภัย เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ให้แก่นกัทอ่งเที่ยว  
1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด 
สวยงาม มีภูมิทัศน ์และสถาปัตยกรรมที่
รองรับอัตลกัษณ์ของพื้นที ่ 
1.5 พัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร ข่าวสาร 
ประชาสัมพนัธท์ี่ทนัสมัย เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว  
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
สาขาการทอ่งเที่ยวอย่างตอ่เนือ่ง  
 

 2.1 พัฒนาพลังการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน พร้อม 
ลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์ ผลไม ้การส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจเพื่อมรดกของลูกหลานในอนาคต เพื่อ
สร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร  
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล และสินคา้
ฮาลาล เพื่อรองรับการค้าขายชายแดน สร้าง     
แบรนด์วิสาหกิจชุมชนและนวัตกรรมเพื่อสร้างจุด
ขายสินค้าไปสู่สากล  
2.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ทฤษฎี
ใหม่ สร้างฐานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์เพื่อต่อยอดเกษตรรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง  
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดและตลาดดิจิทัล 
กระจายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ชุมชนโลก เพื่อ
ยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง  
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางภาค
เกษตร วิสาหกิจชุมชน และแรงงานให้มีทักษะ ใน
อาชีพที่สูงข้ึน ก้าวทันเทคโนโลย ีเพื่อความทันสมัย
และยั่งยืน  
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบไฟฟ้า ประปาและวิศวกรรมจราจร ให้
เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกพื้นที่และมีระบบระบาย
น้ าที่ดี 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถ่ินให้มีศักยภาพ ภูมิปัญญา 
ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการด ารงชีวิตด้วยความปลอดภัย  
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านภาษา เทคโนโลยี และ
ศิลปะ ก้าวหน้าทันโลก  
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ และการใช้นวัตกรรมเพื่อเตือนภัย 
รวมถึงพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ชุมชน โดย ใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ  
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา สถานบริการการกีฬา การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อเป็นนันทนาการ และ จัดกิจกรรมทาง
กีฬาที่หลากหลายต่อเนื่อง สร้างความแข็งแรงของประชาชน 
และการแข่งขันเป็นชื่อเสียงจังหวัดยกระดับเศรษฐกิจของ
จังหวัดจากการกีฬา  
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข และสุขภาพ
ประชาชนให้เข้มแข็งและแข็งแรง ลดความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข และการป้องกันโรค  
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง  
3.7 ส่งเสริมและพัฒนาสังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ประโยชน์ต่อสังคม  
3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด โดยชุมชน ครอบครัว ศาสนา และองค์กรต่างๆ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย 
น้าเสีย เพื่อลดมลพิษในชุมชน 
และแหล่งบริการสาธารณะ
ประโยชน ์ 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้าง
จิตสานึกของประชาชนในการ
เฝ้าระวัง รักษา ดูแล และแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนเพื่อ
ความสุขของชุมชน  
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้ชุมชน และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม
โทรม ให้อยู่ควบคู่กันได้  
4.4 ส่งเสริมและบ ารุงรักษา 
แหล่งก าเนิดต้นน้ า ลาธาร เพื่อ
การแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง
ซ้ าซาก และการระบายน้าอย่าง
รวดเร็ว 

5.1 เสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วน
ร่วมพัฒนาทอ้งถิน่ สร้างเครือข่าย
ท างาน เสรมิสร้างความเข้มแข็ง เพื่อ
ติดตามตรวจสอบการใช้อ านาจ
ภาครัฐอย่างมีประสทิธิภาพ  
5.2 สร้างภาคราชการให้มี
ประสิทธภิาพ และปลูกฝังจติส านกึ
ข้าราชการให้เห็นความส าคญัและยึด
มั่นในหลกัธรรมาภิบาล การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
5.3 เสริมสร้างประชาธิปไตย ความ
สมานฉนัทแ์ละความมัน่คงในสังคม 
เพื่อให้สังคมสงบสุข และ มีความ
ปลอดภัย  
5.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล 
และดิจทิัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมอื
การบริหารภาคราชการทอ้งถิน่ 

แผนงาน 

กลยุทธ ์

แผนงาน
สังคม 
สงเคราะห ์

แผนงาน
บรหิาร
ทั่วไป 

แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงาน
เคหะชุมชน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสุข แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน
สร้างความ 
เข้มแข็ง
ของชุมชน  

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ  

 แผนงาน
การรักษา 
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน 
งบกลาง  
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็น สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น สภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพ การพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

        ปัจจัยภายใน การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อภายใน จะท าให้ต าบลทราบถึงความสามารถหรือความ
เป็นตัวตนของต าบล 

 จุดแข็ง (Strength-S) 
1. ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งทางด้านศาสนา 
2. ในพ้ืนที่ไม่มีปัญหาก่อการร้าย ประชาชนพุทธ/อิสลาม อยู่กันอย่างสันติ 
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีครอบครัวมีความอบอุ่น 
4. ประชาชนให้ความส าคัญในการออกก าลังกาย  
5. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ในชุมชน 
6. เกือบทุกครัวเรือน เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นสมาชิกกองทุนญานาซะห์ของแต่ละมัสยิด 
7. ประชาชนส่วนมากไปใช้สิทธิเลือกตั้งในชุมชน 
8. ประชาชนส่วนมากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
8. ผู้สูงอายุและคนพิการผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกคน 
10. พื้นที่ต าบลนาทอน เป็นพ้ืนที่ที่มีเส้นทางสามารถเชื่อมกับหลายต าบลและหลายอ าเภอ 
11. มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และมีการรวมกลุ่มของประชาชน 
12. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรองรับการศึกษาก่อนวัยเรียนที่ได้มาตรฐาน 
13. มีศูนย์การเรียนชุมชน เพ่ือรองรับการศึกษานอกระบบ 
14. มีศูนย์ อปพร. ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัย 

ในหมู่บ้าน และสถานีต ารวจภูธรทุ่งหว้า 
15. มีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน มีผู้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ  

ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
16. มีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และยึดเหนี่ยวจิตใจของคน 

ในชุมชน 
17. เป็นต าบลทีม่ีแหล่งทุนในชุมชน มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
18. เป็นต าบลที่มหีมู่บ้านท่องเที่ยว มีแหล่งท่องที่มี ถ้า เขา ป่า นา คลอง และทะเล 
19. เป็นต าบลที่มกีารประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนอยู่สม่ าเสมอ  
20. เป็นต าบลมีที่พักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว นาทอนโฮมสเตย์  
21. ผู้น ามีวิสัยทัศน์และความรู้ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไป 
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จุดอ่อน (Weakness-W) 
1. ประชาชนมีการออมเงินไม่สม่ าเสมอ 
2.  ประชาชนขาดน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
3.  ประชาชนมีน้ าสะอาด ส าหรับดื่มและบริโภคไม่เพียงพอ 
4.  ขาดแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ในการท าการเกษตร 
5   บางหมู่บ้านมีพ้ืนที่ลุ่ม น้ าท่วมบ่อย 
6.  หมู่บ้านขาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ส าหรบันักท่องเที่ยว 
7. เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรและไม่มีตลาด  

รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
8. ไม่มีโรงพยาบาล 
9. พ้ืนที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าชายเลนและพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงเป็นปัญหาที่ไม่ 

เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
10. สินค้าทางการเกษตรราคาไม่แน่นอนและราคาตกต่ า 
11. อบต.มีรายได้จากการจัดเก็บเองน้อย งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง 
 

    ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท าให้ต าบลทราบถึงโอกาสและอุปสรรคการท างานของต าบล 

 โอกาส  (Opportunity-O) 
๑. หน่วยงานราชการอ่ืนสนับสนุนให้การช่วยเหลือ 
๒. การสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เข้าถึงความ 

ต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของประชาชน 
๓. มีการประสานงานที่ดีระหว่าง อบต.กับชุมชน 
๔. เป็นพื้นที่ติดทะเลอันดามัน 
๕. มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามัน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 

และต่างประเทศ 
6. การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโอกาสในการพัฒนาต าบลโดยรวม 
7. ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 

พัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยเฉพาะโครงการต้านการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว 
8. มีพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชายเลนท าให้ได้รับการสนับสนุน 

ส่งเสริมดูแลพื้นฟูป่าชายเลนจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจ า 
9. เครอืข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นที่ปรึกษาการท างานของต าบลนาทอน 
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อุปสรรค (Treat) 
1. งบประมาณมีค่อนข้างจ ากัด 
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการกิจ 
3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้า/ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรไม่ แน่นอน ตามภารกิจที่ได้รับการ 

ถ่ายโอนภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่ เพราะขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาดโลก 
5. การเกิดภัยทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ฤดูฝนเกิดน้ าท่วมยังในพ้ืนที่ท าให้ 

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
6. งบประมาณในการพัฒนามีอย่างจ ากัด 
7. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับการด าเนินงาน และไม่เป็นไปตามกฎหมายการ 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ 
9. ราคาของสินค้าการเกษตรขึ้นอยู่กับการแปรผันของตลาด 
10. ความไม่สงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการ 

ด ารงชีวิตและการลงทุน 
  11. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา สภาพปัญหาความต้องการกร 

1.ปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

- การคมนาคมไม่สะดวก 
- ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง  
- ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ 

- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนที่ 
ให้ได้มาตรฐานรองรับการ  
- ขยายเขตระบบประปาให้ทั่วถึงทุก 
หมู่บ้าน 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2.ปัญหาด้านแหล่งน้ า - ขาดแหล่งน้ าที่สะอาดเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค และสาหรับใช้ท า
การเกษตร ในฤดูแล้ง 
- แหล่งน้ าคูคลองตื้นเขิน  
ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในฤดูฝน 

- เพ่ิมแหล่งเก็บกักน้ าที่สะอาด 
- จัดหาแท็งค์น้ าถังน้าเพ่ิม 
- ขุดลอกคูคลองต่างๆที่ตื้นเขิน เพ่ือ 
การระบายน้ าที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

3. ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 
 

- ประชาชนยังขาดความสนใจและ
ความรู้ความเข้าใจในการรักษา
สุขภาพและปัญหาด้านสุขอนามัย 
- การระบาดและการป้องกันโรค
ระบาดต่างๆ (โควิด 19) 

- จัดท าโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับโรคต่างๆ และการป้องกัน
ตนเองเบื้องต้น 
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมในการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ป้องกันโรคให้กับ
ประชาชน 
-รณรงค์ร่วมกับประชาชนในการควบคุมและ 
ป้องกันโรคระบาดต่างๆโดยเฉพาะโรค
ไข้เลือดออก (โควิด 19) 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา สภาพญาความต้องการการ 
4. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและความ
ยากจน 

-ประชาชนประกอบอาชีพที่ได้รับ
ค่าจ้างน้อยขาดอาชีพเสริมนอก
ฤดูกาลท าการเกษตร       – 
ประชาชนมีภาระหนี้สินจ านวนมาก 
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
- การประกอบอาชีพขาดการส่งเสริม 

- ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการทา
อาชีพเสริมการทาอุตสาหกรรมใน 
ครัวเรือนโดยการรวมกลุ่มอาชีพ 
-ส่งเสริมให้ประชาชนทาการเกษตรและ
ใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
-ส่งเสริมให้มีการแปรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า 
 

5. ปัญหาด้านสังคม -ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับ
การดูแล 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน 
- การทะเลาะวิวาทและการมั่วสุม
ของ กลุ่มวัยรุ่น 
- จัดเวรยามเฝ้าระวังในเวลากลางคืน 
- ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย 
 

-จัดสรรเบี้ยยังชีพให้อย่างทั่วถึง 
- ลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดให้น้อยลง 
โดยส่งเสริม ให้เยาวชนเล่นกีฬาและท า
กิจกรรมอ่ืนๆ 
- จัดเวรยามเฝ้าระวังในเวลากลางคืน 
- จัดให้มีสายตรวจภายในหมู่บ้าน 

6. ปัญหาด้าน
การศึกษาการศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่นการ
กีฬาและนันทนาการ 

- อัตราการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ของ ประชาชนมีน้อย ขาดแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย
หรือการศึกษา นอกระบบ 
- วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านเริ่มสูญหาย  - 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม 
  

- ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนหรือ
การศึกษาระบบทางไกล 
- จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านให้กับเยาวชนรุ่นหลัง 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การท า กิจกรรมต่างๆ 
กิจกรรมตา่งๆ 

7.ปัญหาด้านการเมือง  
การบริหาร และการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

- ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบการบริหารงาน
ส่วนท้องถิ่น 
- กระบวนการท างานของบุคลากรใน
ส่วนท้องถิ่นบางต าแหน่งยัง ไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่ง (กองช่าง) ท าการ
ท างานยังไม่ตอบสนองความต้องของ
ประชาชนได้ 
 

- ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามา
มีบทบาทในการมีส่วนร่วม 
- ต้องมีบุคลากรให้ครบทุกต าแหน่ง 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ดีที่สุด 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา สภาพญาความต้องการการ 
8 .ปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

- ปัญหาการกาจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในพ้ืนที่ 
ขาดการดูแลรักษา 
 
 
 
 
 

- รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการก าจัดขยะมูลฝอยใน
บ้านเรือนของตนเองและท าให้ชุมชนของ
ตนเองมีความน่าอยู่มากข้ึน 
- ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสถาน
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในอนาคต 
- รณรงคใ์ห้มีการปลูกป่า และส่งเสริมให้มี
การใช้พื้นท่ีให้เป็นประโยชน์ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่าง
ยั่งยืน 

บริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

ทุกกอง 
ในอบต. 

๒ ยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ -แผนงานเคหะชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง ทุกกอง 
ในอบต. 

๓ ยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาศักยภาพ
คนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

บริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด
การศึกษาฯ
กอง
สาธารณสุข 
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกกอง 
ในอบต. 

๔ ยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาความ
สมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ -แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

สาธารณสุข 
กอง 
 

ทุกกอง 
ในอบต. 

๕ ยุทธศาสตร์ทีก่ารเสริมสร้าง    
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
องค์กรท้องถิ่น 

บริหารงาน
ทั่วไป 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป กองส านัก
ปลัด 

ทุกกอง 
ในอบต. 

      
 



แบบ ผ.01

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

9 200,000 9 200,000 9 200,000 9 200,000 9 200,000 45 1,000,000
9 200,000 9 200,000 9 200,000 9 200,000 9 200,000 45 1,000,000

1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000
21 12,400,000 21 12,400,000 21 12,400,000 21 12,400,000 21 12,400,000 105 62,000,000
12 200,000 12 200,000 12 200,000 12 200,000 12 200,000 60 1,000,000
34 12,800,000 34 12,800,000 34 12,800,000 34 12,800,000 34 12,800,000 170 64,000,000

9 409500 9 409500 9 409500 9 409500 9 409500 45 2,047,500
14 6,160,000 14 6,160,000 14 6,160,000 14 6,160,000 14 6,160,000 70 30,800,00
16 1,272,500 16 1,272,500 16 1,272,500 16 1,272,500 16 1,272,500 80 6,362,500
15 425,000 15 425,000 15 425,000 15 425,000 15 425,000 75 2,125,000
10 240,000 10 240,000 10 240,000 10 240,000 10 240,000 50 1,250,000
28 1,400,000 28 1,400,000 28 1,400,000 28 1,400,000 28 1,400,000 140 7,000,000
92 9,907,000 92 9,907,000 92 9,907,000 92 9,907,000 92 9,907,000 460 49,535,000

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2577

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล
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       2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

สรา้งภูมิปัญญาและ การเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง

    3.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

     รวม

     รวม

   3.๓ แผนงานสาธารณสุข
   3.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์

   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     รวม

ปี พ.ศ.   2566 ปี พ.ศ.  2567 ปี พ.ศ.  2569

๑) ยุทธศาสตร ์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน

    ๑.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ยทุธศาสตร์  /  แนวทางการพัฒนา
ปี พ.ศ.  2568

๒) ยุทธศาสตร ์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

   ๒.3 แผนงานการเกษตร

3) ยุทธศาสตร ์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย   

   3.๒ แผนงานการศึกษา

   3.6 แผนงานการศาสนาวฒันาธรรมและนันทนาการ

ปี พ.ศ.  2570 รวม 5 ปี

   3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ.01

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 20 1,200,000
7 310,000 7 310,000 7 310,000 7 310,000 7 310,000 35 1,550,000
11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 550,000 55 2,750,000

15 2,320,000 15 2,320,000 15 2,320,000 15 2,320,000 15 2,320,000 75 11,600,000
15 2,320,000 15 2,320,000 15 2,320,000 15 2,320,000 15 2,320,000 75 11,600,000

161 25,777,000 161 25,777,000 161 25,777,000 161 25,777,000 161 25,777,000 805 129,885,000

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

รวมทั้งสิ้น

     รวม
5) ยทุธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กร
ท้องถิ่น

ยทุธศาสตร์  /  แนวทางการพัฒนา
ป ีพ.ศ.   2566 ป ีพ.ศ.  2567 ป ีพ.ศ.  2568

    4.2 แผนงาน  การเกษตร

4) ยทุธศาสตร์ พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ป ีพ.ศ.  2569 ป ีพ.ศ.  2570 รวม 5 ปี
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     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

     รวม

    4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2577
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำ

ร

งบประมำณ 
(บำท)

15 11,330,800 32 32,596,000 27 36,761,100 20 10,497,400 9 4,501,200 103 95,606,500

15 11,330,800 32 32,596,000 27 36,761,100 20 10,497,400 9 4,501,200 103 95,606,500
15 11,330,800 32 32,596,000 27 36,761,100 20 10,497,400 9 4,501,200 103 95,606,500

ป ีพ.ศ.   2569 ป ีพ.ศ.   2570

รวมทั้งสิ้น

77

รวม 5 ปี

        รวม

   2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

   2.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

   ๒.3 แผนงำนกำรเกษตร

แบบ ผ.01/1

บัญสรุปโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนขมุขน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุง่หว้า  จังหวัดสตลู

๒) ยุทธศาสตร ์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ยทุธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนา
ป ีพ.ศ.  2566 ป ีพ.ศ.   2567 ป ีพ.ศ.   2568



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รบัผิดชอบ

1 โครงการอบรมผู้น าเทีย่วท้องถิน่
 ต าบลนาทอน

เพือ่สนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
ท่องเทีย่ว

ประชาชนเด็กเยาวชนเป็น 
มัคคุเทศก์มืออาชีพ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมทีม่ี
ความรู้เพิม่ขึน้

มีจ านวนมัคคุเทศก์
น้อยเพิม่ขึน้

ส านักปลัด

2 โครงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ผู้น าชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัยด้านท่องเทีย่ว

เพือ่สนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทา
อุบัติภัยเกีย่วกับการ
ท่องเทีย่ว

เจ้าหน้าทีผู้่น าชุมชน        
ต าบลนาทอน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมทีม่ี
ความรู้เพิม่ขึน้

บุคลากรมีผู้น า
ชุมชนมีความรู้ ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัย
เกีย่วกับการ
ท่องเทีย่วยิง่ขึน้

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้านการท่องเทีย่วภายใน
ต าบลนาทอน

เพือ่เพิม่ศักยภาพคนใน
ชุมชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการจัดการ
ท่องเทีย่ว

ผู้น าการท่องเทีย่วชุมชนทีม่ี
แหล่งในต าบลนาทอน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนชุมชน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการท่องเทีย่ว
เพิม่ขึน้

คนในชุมชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดการ
ท่องเทีย่ว

ส านักปลัด

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเทีย่ว การเกษตรและการค้าสูอ่าเซียนทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ๑. พัฒนาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยัง่ยืน

        1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุง่หว้า จังหวัดสตูล

    1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยัง่ยืน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รบัผิดชอบ

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพการผู้
ให้บริการทีพ่ักโฮมสเตย ์ภายใน
ต าบล

เพือ่อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการทีพ่ักโฮมสเตย์
ภายในต าบล

ผู้ให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
นักท่องเทีย่วมี
ความพึงพอใจ   
  ร้อยละ ๘๐

ประชาชนมีรายได้
จากนักท่องเทีย่ว
ทีม่าเทีย่ว

ส านักปลัด

5 โครงการท่องเทีย่วชุมชน
อุทยานธรณีโลก

เพือ่จัดงานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วอุทยานธรณี
โลก

จัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ว
อุทยานธรณีโลก ต าบลนาทอน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
นักท่องเทีย่วทีม่า
เทีย่วอุทยานธรรี
โลกเพิม่มากขึน้

เพิม่รายได้แก่ชุมชน
เพิม่ เพิม่จ านวน

ส านักปลัด/    
กองช่าง

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว
ชุมชนต าบลนาทอน

เพือ่พัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่วในชุมชนให้มี
ความสะดวกพร้อม
บริการนักท่องเทีย่ว

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วชุมชน
ต าบลนาทอน หมูท่ี ่1-9

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งท่องเทีย่ว
ในชุมได้รับการ
พัฒนาร้อยละ ๘๐

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึน้จาก
การท่องเทีย่ว

ส านักปลัด/
ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมกลุ่มท่องเทีย่ว
โดยชุมชนต าบลนาทอน

เพือ่สร้างเสริมเพิม่
ศักยภาพให้กลุ่ม
ท่องเทีย่วโดยชุมชนใน
ต าบลนาทอน มีความ
เข้มแข็งพึงพาตนเองได้

กลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชนต าบล 
   นาทอน หมูท่ี ่1-9

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มท่องเทีย่วใน
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งร้อยละ 
๘๐

ประชาชนในชุมชน
มีรายได้เพิม่ขึน้จาก
การท่องเทีย่ว

ส านักปลัด

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ๑. พัฒนาการท่องเทีย่วอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน

        1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
    1. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเทีย่วอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน   

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเทีย่ว การเกษตรและการค้าสูอ่าเซียนทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง
แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.๑   แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

๑ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาค อ าเภอละงู

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง
เพื่อใหป้ระชาชน
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

อุดหนุนไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคอ าเภอละงู     
ขยายเขตสายดับขยาย
เขตไฟฟา้  แรงต่ า ขยาย
เขตไฟฟา้แรงสูง        
หมู่ที่ 1-9-

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมี
ไฟฟา้ใช้อย่าง
ทั่วถึง
ประชาชนมี
ประชาชน
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
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งบประมาณ

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะภายในต าบล
(ทกุซอยของแต่ละ
หมู่บา้น)

เพื่อเพิ่มแสงสวา่ง
เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

เพิ่มไฟฟา้สาธารณะ    
ส่องสวา่ง  หมู่ที่ 1-9

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เพิ่มแสงสวา่ง
เพื่อใหป้ระชาชน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ประชาชน
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะ
ภายในต าบล

เพื่อเพิ่มแสงสวา่ง
เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ซ่อมแซมไฟฟา้
สาธารณะ หมู่ที่ 1-9

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ซ่อมแซมไฟฟา้
สาธารณะเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ประชาชน
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาภายใน
ต าบล

เพื่อใหม้นี้ าประปา
ส าหรับอปุโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กอ่สร้างระบบประปาผิว
ดิน,บอ่บาดาล             
ม.1-9

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพยีงพอ

ประชาชนม ี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
มคุีณภาพ

กองช่าง

4 โครงการขยายเขต
ระบบประปาในต าบล
นาทอน

เพื่อใหม้ีน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ขยายเขตทอ่ประปา    
ม.1-9

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภคและ
 บริโภค

กองช่าง

๑,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐ ๑,๘๕๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02

งบประมาณ
โครงการที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
5 โครงการจัดซ้ือไฟฟา้  

สาธารณะพลังงาน
แสงอาทติย์(โซ่ลาเซล์ล์)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ส่อง
ทางสาธารณะใช้
เพื่อความสะดวก

ติดต้ังโคมไฟฟา้โซล่าเซลล์
ภายในต าบลรายละเอยีด
ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด ภายในต าบล  หมู่
ที่ ๑-๙

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เพิ่มแสงสวา่ง
เพื่อใหป้ระชาชน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ประชาชน
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซม
และปรับปรุงระบบ
ประปาภายในต าบล

เพื่อใหม้ีน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ปรับปรุงระบบประปา
ภายในต าบลรายละเอยีด
ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด ภายในต าบล  หมู่
ที่ ๑-๙

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพยีงพอ

ประชาชนมนี้ า
ใช้การอปุโภค
และบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกแหล่ง
น้ าสาธารณะภายใน
ต าบล

เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังเพื่อมีน้ า
อุปโภคและบริโภค
ใช้

ขุดลอกหว้ยขุดลอกสระ
น้ าขุดลอกคลอง
สาธารณะ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด ภายในต าบล  
หมู่ที่ ๑-๙

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือน
 มีน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมีน้ า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง/
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
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โครงการ วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02



ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
8 โครงการขุดลอกแหล่ง

น้ าสาธารณะภายใน
ต าบล

เพื่อปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาน้ า
ทว่มขังเพื่อมีน้ า

อุปโภคและบริโภค
ใช้

ขุดลอกหว้ยขุดลอกสระ
น้ าขุดลอกคลอง
สาธารณะ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด ภายในต าบล  
หมู่ที่ ๑-๙

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน
 มีน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมีน้ า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง/
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

9 โครงการขุดบอ่น้ าต้ืน/
ขุดลอกบอ่น้ าต้ืน
ภายในต าบลนาทอน

เพื่อใหป้ระชาชน
อุปโภคและบริโภค 

ขุดบอ่น้ าต้ืน/ขุดลอก
บอ่น้ าต้ืนหมู่ที่ ๑-๙

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค
บริโภคที่ทั่วถึง
ในฤดูแล้ง

กองช่าง/
หน่วยอื่น

10 โครงการขุดเจาะบอ่
บาดาลภายในต าบล

เพื่อสามารถผลิต
น้ าประปาใช้
อุปโภคและบริโภค 

ขุดเจาะบอ่บาดาลหมู่ที่
 ๑-๙

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค
บริโภคที่ทั่วถึง
ในฤดูแล้ง

กองช่าง/
หน่วยอื่น

11 โครงการขุดลอกคู
ระบายน้ าในต าบล

เพื่อลดปญัหาน้ า
ทว่มขัง เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ประชาชน

ขุดลอกคูระบายน้ าแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด
หมู่ที่ 1-๙

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถลด
ปญัหาน้ าทว่มขัง 
ได้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
12 โครงการซ่อมแซมทอ่

ระบายน้ าคสล.ภายใน
ต าบล

เพื่อซ่อมแซมทอ่
ระบายน้ าคสล.ให้
ใช้ได้ ตามปกติ

ซ่อมแซมทอ่ระบายน้ า  
คสล. รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด ภายในต าบล  
หมู่ที่ ๑-๙

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดปญัหาน้ าทว่ม
 ร้อยละ ๘๐

สามารถลด
ปญัหาน้ าทว่ม
ขังได้ดียิ่งขึ้น

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนดินเดิม
ภายในต าบล

เพื่อซ่อมแซมถนน
ใหใ้ช้ได้ ตามปกติ 
และลดปญัหาน้ า
ทว่มขัง

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนดินเดิมและวางทอ่
ระบายน้ า รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนดภายในต าบล 
หมู่ที่ ๑-๙

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชนมีน้ า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

14 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในต าบล

เพื่อซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างถนนให้
ใช้ได้ ตามปกติ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ ๑-๙

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

15 โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
ภายในต าบล หมู่ที่ 4, 8,
 9

เพื่อซ่อมแซมถนน
ใหใ้ช้ได้ ตามปกติ 
และลดปญัหาน้ า
ทว่มขัง

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบประปา สถานที่
ก่อสร้างหมู่ที่ 4, 9

2,700,000 จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมีน้ า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง
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4,600,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
16 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร
พาราแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต ภายในต าบล

เพื่อซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างถนนให้
ใช้ได้ ตามปกติ

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรพาราแอสฟลัทติ์
กคอนกรีตหมู่ที่ 1 - 9

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพงึพอใจร้อย
ละ ๘๐ ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างทอ่
เหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในต าบล

เพื่อลดปญัหาน้ าทว่ม
ขังเพื่ออ านวยความ
สะดวกประชาชน

กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล.
(รายละเอยีดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่
อบต.ก าหนด   หมู่ที่ 1-9)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามารถลดปญัหา
น้ าทว่มขังได้ร้อย
ละ ๙๐

สามารถลด
ปญัหาน้ าทว่ม
ขังประชาชนได้
ความอ านวย
ความสะดวกยิ่

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงถังเกบ็
น้ าภายในต าบล

เพื่อซ่อมแซมถังถัง
เกบ็น้ าภายในต าบล

ปรับปรุงถังเกบ็น้ า
รายละเอยีดตามแบบ
แปลนที่อบต.ก าหนด
หมู่ที่ 1 -  9

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพยีงพอ

ประชาชนมทีี่
เกบ็น้ าใช้
อปุโภคและ 
บริโภค

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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19 โครงการกอ่สร้างสนาม
ฟตุซอล

เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชนได้ใช้เปน็ 
สถานที่ออกก าลังกาย
 ต่อต้านยาเสพติด

ขนาดกว้าง 27.00 เมตร
ยาว  36.00 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 972.00 ตาราง
เมตรพร้อมอาคาร
อเนกประสงค์ กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 18.00 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 
ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่อบต.ก าหนด) หมู่ที่9

5,000,000 ประชาชนม ีสนาม
กฬีาที่ม ีมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น

ประชาชน มกีาร
ใช้เวลา ว่างให้
เกดิ ประโยชน์

กองศึกษาฯ

7,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
20 โครงการการจัดท าผัง

เมืองต าบล หมู่ที่ ๑ - ๙
เพื่อใหห้มู่บา้นมี
อาณาเขตที่ถูกต้อง
และชัดเจน

แผนที่อาณาเขตที่
ชัดเจนต าบลนาทอน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ แผนที่อาณาเขต
ต าบลนาทอนมี
ความชัดเจน ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์

ต าบลนาทอนมี
 ผังเมืองรวม

กองช่าง

21 โครงการจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ทอ่งเที่ยวภายใน
ต าบลหมู่ที่ ๑ - ๙

เพื่อบริการนักทอ่ง
เทยีวและใหค้วาม
สะดวกแก่
นักทอ่งเที่ยว

ปา้ยบอกทางเข้าสู่แหล่ง
ทอ่งเที่ยว ภายในต าบล
ปา้ยส่ือความหมาย
แหล่งทอ่งเที่ยว

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนปา้ยบอก
แหล่งเที่ยวใน
ต าบลมีเพิ่มขึ้น

นักทอ่งเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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22 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา หมู่ที่ ๑ - ๙

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬา

 ก่อสร้างลานกีฬาติดต้ัง
อุปกรณ์หมู่ที่ ๑ - ๙

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ของ
จ านวนเด็ก
เยาวชน
ประชาชน
สถานที่ออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น

เด็ก,เยาวชน,
ประชาชนรัก
การออกก าลัง
กาย สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษาฯ/

23 โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ าประปา 
ต าบลนาทอน          
หมู่ที่ ๑ - ๙

เพื่อช่วยแก้ปญัหา
ขาดน้ าและมีน้ าที่
สะอาดสามารถ
อุปโภคและบริโภค
ได้

ก่อสร้างระบบบกรองน้ า
 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ ๒  หมู่ที่
 ๓ หมู่ที่ ๕ และ  หมู่ที่ ๗

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ น้ าประปามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานได้ ๙๐
เปอร์เซ็นต์

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค
บริโภคที่
สะอาดและ
ทั่วถึงในฤดูแล้ง

กองช่าง/
หน่วยอื่น

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

       ๒.3 แผนงาน  การเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
๑ โครงการอบรมให้

ความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

เพื่อสร้างความรู้แก่
เกษตรกร            
เพื่อลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

อบรมใหค้วามรู้9 
หมู่บา้น 8๐ คน          
  9 หมู่บา้น  8๐ คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น
ในการประกอบ
อาชีพและเพิ่ม
รายได้แก่
เกษตรกร

ส านักปลัด

87

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02



2 โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพอาชีพใน
ต าบล

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
เกษตรในต าบล   
นาทอน

อบรมอาชีพแก่
การเกษตรและกลุ่ม
อาชีพ ต าบลนาทอน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น
ในการประกอบ
อาชีพและเพิ่ม
รายได้แก่
เกษตรกร

ส านักปลัด/
หน่วยที่
เกี่ยวข้อง

3 โครงการอบรมการ
แปรรูปและการเพิ่ม
มูลค่าผักพื้นบา้นและ
สมุนไพร

เพื่ออบรมการแปร
รูปและการเพิ่ม
มูลค่าผักพื้นบา้น
และสมุนไพร

อบรมการแปรรูปและ
การเพิ่มมูลค่าผัก
พื้นบา้นและสมุนไพร

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับ
ความรู้เพิ่มยิ่งขึ้น

-เกษตรการมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด /
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

       ๒.3 แผนงาน  การเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
4 โครงการส่งเสริม

ครัวเรือนต้นแบบ
แปลงสาธติเกษตร
อินทรีย์ภายในต าบล

เพื่อใหป้ระชาชน
เปน็ครัวเรือน
ต้นแบบ

ต่อยอดครัวเรือน
ต้นแบบแปลง ประกวด
ครัวเรือนต้นแบบแปลง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน
ต้นแบบเพิ่มขึ้น

เพิ่มรายได้
และลด
รายจ่ายแก่
ประชาชน

ส านักปลัด

88
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งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



5 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักไร้ดิน  (ออแก
นิค) และปลูกผัก
ปลอดสารพษิภายใน
ต าบล

เพื่อสงเสริมการ
ปลูกผักและเพื่อลด
รายจ่าย

ส่งเสริมการปลูกผักไร้
ดิน (ออแกนิค) และ
ปลูกผักปลอดสารพษิ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนผักไร้
ดิน (ออแกนิค) 
และปลูกผัก
ปลอดสารพษิ
ปลูกผักกินเอง 
ร้อยละ ๕๐

เพิ่มรายได้
และลด
รายจ่ายแก่
ประชาชน

ส านักปลัด

6 โครงการจัดอบรมการ
 ขยายพนัธพ์ชื
เศรษฐกิจต าบลนาทอน

เพื่อส่งเสริมการ
ขยายขยายพนัธพ์ชื
เศรษฐกิจ

อบรมใหค้วามรู้การ
ขยายพนัธ-์ขยายพนัธ์
ยางพาราขยายพนัธ์
มะนาว-ขยายพนัธฝ์ร่ัง
ขยายพนัธพ์ชืเศรษฐกิจ 
 อื่นฯ หมู่ที่ 1-9

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นในการ
ประกอบ
อาชีพและเพิ่ม
รายได้แก่
เกษตรกร

ส านักปลัด

 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000

ก. ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

       ๒.3 แผนงาน  การเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02
89

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



7 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตรประจ า
ต าบลนาทอน

เพื่อให ้ศบกต.เปน็
ศูนย์กลางทางด้าน
การเกษตรประจ า
ต าบล

เพิ่มศักยภาพใหศู้นย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ าต าบล

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเกษตรกร
มาใช้บริการศูนย์ 
เพิ่มขึ้น

สร้างอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้

ส านักปลัด/
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

8 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการ ท าปุ๋ยหมัก
 และปุ๋ยอีเอ็มต าบล    
  นาทอน

เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการ ท าปุ๋ย
หมักและปุ๋ยอีเอ็ม

ท าปุ๋ยหมัก และปุ๋ย
อีเอ็มหมู่ที่ 1-9

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเกษตรกร
มาใช้บริการศูนย์ 
เพิ่มขึ้น

มีความรู้การ
ท า ท าปุ๋ยหมัก
 และปุ๋ยอีเอ็ม

ส านักปลัด/
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

9 โครงการตลาดสะอาด
 ปลอดสารพษิ ผัก
ปลอดสานพษิ/ผัก
พื้นบา้น ภายในต าบล

เพื่อยกระดับตลาด
สะอาด อาหาร
ปลอดสารพษิ

ตลาดสะอาด ปลอด
สารพษิ  ขึ้น ๙๐ %

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มูลค่าการผลิต
ของสินค้าทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมี
รายได้
เพิ่มขึ้น/
ประชาชนมี
ภาวะ
โภชนาการที่ดี

ส านักปลัด/
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

ก. ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

       ๒.3 แผนงาน  การเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02
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10 อุดหนุนโครงการศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง

เพื่อน้อมน า
หลักการทรงงาน
ตามแนวทางทฤษฎี
ใหม่ขั้นที่ 3 ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาขยาย
ผลสู่เกษตรกรราย
ย่อยที่เปน็

อุดหนุนศูนย์การเรียน
ของประชาชนทั่วไป
และผู้มาศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมา
ขยายผลสู่เกษตรกรราย
ย่อยที่เปน็ หมู่ที่ 8

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง 
ต.นาทอน มี
ประชาชนและผู้
ศึกษาดูมาเรียนรู้
เพิ่งมากขึ้น

ประชาชนทั่วไป
และผู้มาศึกษาดู
งานนอ้มน าตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีงมา
ขยายผลสู่การ
ปฏบิติัได้ดียิ่งขึ้น

ส านักปลัด

12 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรต าบลนาทอน

เพื่ออบรมใหค้วามรู้
ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร
ในต าบลนาทอน
เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
การเกษตร

กลุ่มเกษตรกรในต าบล
นาทอนจ านวน 50 คน
 หมู่ที่ 1-9

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มเกษตรกรใน
ต าบลนาทอนมี
ความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ ๘๐

กลุ่มเกษตรกร
ทางเลือกที่
เข้มแข็งและ
ยั่งยืนสามารถ
ขยายผลใน
ชุมชนได้

ส านักปลัด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

1 จัดซ้ือวสัดุแต่งกาย
ส าหรับอปพร.สังกัด     
 อบต.นาทอน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังานปอ้งกันภยั
ฝ่ายพลเรือน

วสัดุแต่งกายส าหรับ    
อปพร.

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน
๘๐ เปอร์เซ็นต์

เพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปอ้งกันภยั
ฝ่ายพลเรือน

เพื่อใหม้ีอาสาสมัคร
ปอ้งกันฝ่ายพลเรือน
กระจายครอบคลุมเต็ม
พื้นที่ เพื่อเปน็แกน าและ
ก าลังหลักในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปอ้งกันสาธารณภยัพล
เรือน จ านวน 1 รุ่น ผู้
อบรมจ านวน 20 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน
๘๐ เปอร์เซ็นต์

สมาชิก อปพร.มี
ความร้ความ
เข้าใจและภารกิจ
งาน อปพร.

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมการ
ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั

เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพ
อปพร.และประชาชนใน
ชุมชนใหเ้กิดความรู้ความ
เชี่ยวชาญเกิดความ
ตระหนักในความ
ปลอดภยัด้านอัคคีภยั

ใหค้วามแก่ อปพร. และ
ประชาชน จ านวน       
50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เพิ่มขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้า
ความเข้าใจในการ
เผชิญเหตุใน
ชุมชนและการ
ปอ้งกันและระงับ
อัคคีภยัข้นต้น

ส านักปลัด

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

91

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
        3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติัประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งใหแ้ก่
อบต. ใหบ้คุลากรที่
สามารถปฏบิติัหน้าที่
ช่วยเหลือในการบรรเทา
สาธารณภยัใด้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ผู้เข้าร่วมอบรม จิตอาสา
ภยัพบิติัของ อบต. แหง่ 
ละ 50 คน/รุ่น   เข้า
ร่วมทบทวนจิตอาสาภยั
พบิติัของ อบต. แหง่ ละ
 50 คน

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ80ของของ
บคุลากรที่
สามารถปฏบิติั
หน้าที่ช่วยเหลือ
ในการบรรเทาสา
ธารณภยัใด้อย่าง
มีประสิทธิ

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือใน
การบรรเทาสา
ธารณภยัใด้อย่าง
มีประสิทธ ิ ภาพ

ส านักปลัด

5 อุดหนุนโครงการ
ด าเนินงานชุมชนยั่งยืน 
เพื่อแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด แบบครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในหมู/่
ชุมชนต าบลนาทอน

เพื่อแก้ไขปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บา้น

จับกุมผู้ค้ายาเสพติดใน
พื้นที่เปา้หมาย 
ด าเนินการร าผุ้เสพมา
บ าบดั ปอ้งกันมาใหม้ี
ผู้ค้า ผู้เสพ เกิดใหม่

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ลดอัตราเส่ียงของ
เด็กและเยาวชน
ที่จะเข้าไปเกี่นว
ข้องกับยาเสพติด

เด็กและเยาวชน
หา่งไกลยาเสพติด
 สามมารถแก้ไข
ปญัหายาเสพติด
ในหมู่บา้นตาม
เปา้หมายได้

อบต.       
นาทอน/
สถานัต ารวจ
ภธูรทุ่งหวา้

6 อุดหนุนโครงการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ปอ้งกันอาชญากรรม
ระดับต าบล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ์าพ
ของประชาชนในการ
ปอ้งกันอาชญากรรมใน
พื้นที่ระดับต าบล

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
นาทอน จ านวน 100 คน

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 คดีอาชญากรรม
เกี่ยวกับชีวติ
ร่างกายเพศและ
ทรัพย์สิน ลดลง

เด็กและเยาวชน
ประชาชนมมี
ความปลอดภยัใน
ชีวดิและทรัพย์สิน

อบต.       
นาทอน/
สถานัต ารวจ
ภธูรทุ่งหวา้

159,000 159,000 159,000 159,000 159,000

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
        3.1  แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

92
แบบ ผ.02



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

7 อุดหนุนโครงการหยุดยั้ง
การก่ออาชญากรรมและ
สร้างความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สินของ   
  ประขาขน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ์าพ
ของประชาชนในการ
ปอ้งกันอาชญากรรมใน
ทกุรูปแบบ

เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจภธูรทุ่งหวา้

30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 ประชาชนได้รับ
ความปลอกภยัใน
การใช้ถนน และ
ขับขี่อย่าง
ปลอดภยัเพื่อเมื่อ
มีการต้ังด่านตรวจ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ต ารวจอาสา ชุด 
ชรบ.หมู่บา้น มี
ความพร้อมใน
การปฏบิติัหน้าที่
และร

อบต.       
นาทอน/
สถานัต ารวจ
ภธูรทุ่งหวา้

30,500 30,500 30,500 30,500 30,500

งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
        3.1  แผนงาน รักษาความสงบภายใน

93

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการค่ายเยาวชน เพื่อปลูกจิตส านึกให้
เยาวชนคิดดี ท าดี

ค่ายเยาวชนเยาวชน     
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๙

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนเด็กรัก
เรียนและเยาชน

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนคิดดีท าดี
ลดปญัหาสังคม

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการจัดซ้ือวสัดุ
ศึกษาของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อส่งเสริมพื้นฐาน
ทางด้านศึกษา

จัดซ้ือวสัดุของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในต าบล
นาทอน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนวสัดุศึกษา
ใช้ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเพิ่มขึ้น

เด็กเล็กมีส่ือการ
เรียนการสอนที่
เพยีงพอ

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม, ต่อเติม 
อาคารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในต าบล นาทอน

เพื่อใหอ้าคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซม, ต่อ
เติม อาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในต าบลนาทอน
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในต าบลนา
ทอนได้ปรับปรุง
ซ่อมแซม,ต่อเติม
เพิ่มขึ้น

มีสถานที่ที่
เหมาะสมในการ
เล้ียงดูเด็ก

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ นอกสถานที่เด็ก
ปฐมวยัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบลนาทอน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลนาทอน

ส่งเสริมการเรียนรู้ นอก
สถานที่เด็กปฐมวยั ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑ 
หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 50%จ านวนเด็ก
 ศพด. ในต าบล 
นาทอน มีการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น

เด็กเล็กใน ศพด.
ได้รับการเอาใจใส่
และมีพฒันาการ
ที่ดี

กอง
การศึกษาฯ

๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐

ที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

โครงการ วัตถุประสงค์
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งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02

         3.2  แผนงาน การศึกษา 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

5 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ใหน้่าอยู่น่าเรียนและ
ปลอดภยั

เพื่อปรับปรุงให้
สภาพแวดล้อมในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กน่าอยู่ น่า
เรียน ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงภมูทิศันศู์นย์
พฒันาเด็กเล็กในต าบล  
นาทอน                       
   -ต่อเติมหลังคากนัสาด
อาคารเรียน                 
 -ติดต้ังรางน้ ารอบอาคาร
เรียน                         -
กอ่สร้างร้ัวรอบอาคารเรียน
                         -ติดต้ัง
เหล็กดัดประตูหนา้ต่าง     
                -ปลูกต้นไม ้
จัดสวนบริเวณศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก  ปลูกต้นไม ้จัด
สวนบริเวณศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก -เทพื้นคอนกรีตบริเวณ
 ศพดเทพื้นคอนกรีตบริเวณ
 ศพด.อาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในต าบลนาทอน 
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕หมู่ที่ ๑ 
หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  
ในต าบลนาทอน 
ได้รับการปรับปรุง
เพิ่มขึ้น

พฒันาเด็กเล็กให้
น่าอยู่ น่าเรียน
และปลอดภยั

กอง
การศึกษาฯ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

                 3.2  แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ

95
แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

งบประมาณและที่มา



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

6 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวนั

เพื่ออุดหนุนส าหรับ
อาหารกลางวนันักเรียน
ใหเ้ด็กมีภาวะโภชนาการที่

อุดหนุนอาหารกลางวนั
นักเรียน ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน  ระดับ
อนุบาล–ชั้น
ประถมศึกษาปทีี่  ๖ 
โรงเรียนในเขตต าบล    
นาทอน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นักเรียนใหเ้ด็กมี
ภาวะโภชนาการที่

เด็กมีพฒันาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์

กองศึกษา

7 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กด่ืมนม
เด็กสุขภาพแข็งแรง

ค่าอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กที่สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล นา
ทอน จ านวน ๓ ศูนย์ 
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
 ในเขตพื้นที่ต าบลนาทอน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน

เด็กมีพฒันาการ
ทางด้านร่างกายที่
แข็งแรงสมบรูณ์

กองศึกษา

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
                 3.2  แผนงาน การศึกษา 

ที่

96
แบบ ผ.02



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

ค่าอาหารกลางวนัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในต าบล
นาทอน ค่าวสัดุการ
เรียนการสอน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในต าบล
นาทอน    หมู่ที่ ๑ หมู่ที่
 ๕ หมู่ที่ ๙

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
เล็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในต าบล
นาทอน คุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

เด็กเล็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใน
ต าบลนาทอน 
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองศึกษาฯ/

9 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวนัเด็กแหง่ชาติ

เพื่อจัดกิจกรรม
นันทนาการเนื่องในวนั
เด็กแหง่ชาติ

จัดกิจกรรมวนัเด็ก
แหง่ชาติ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมวนั
เด็กมีเด็กเข้าร่วม
ร้อยละ ๘๐ของ
เด็กในต าบลนา
ทอน

สร้างความมั่นใจ
ใหแ้ก่เด็กเกิด
ความสามัคคี

กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการขับเคล่ือน
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนาทอน

เพื่อใหมีองคกรกลางของ
เด็กและเยาวชนในระดับ
ชุมชนท าหนาที่เปนตัว
แทนของเด็กและเยาวชน

ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลนาทอน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50ของ
จ านวนเด็กและ
เยาวชนต าบล 
นาทอนเข้าร่วม
สภาฯเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนได
ท างานรวมกัน
อย่างเปน็ระบบใน
รูปแบบของสภา
เด็กและเยาวชน

กองสวสัดิการ

2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
                 3.2  แผนงาน การศึกษา 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

97



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

11 โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวยั สายสัมพนัธ์
ครอบครัว

เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่
ดีของครอบครัวด้วยกีฬา

แข่งขันกีฬาปฐมวยั สาย
สัมพนัธค์รอบครัวของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลนาทอน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
โครงการแข่งขัน
กีฬาปฐมวยั

เด็กปฐมวยัมี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์แข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ส าหรับส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.)

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก(ศพด.)

ค่าหนังสือเรียน
อัตราคนละ 200บาท/ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200บาท/ปี
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
อัตราคนละ 300บาท/ปี
ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน
อัตราคนละ 430บาท/ปี

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 เพิ่มประสิทธภิาพ
ในการศึกษา
ปฐมวยัได้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็ก  
เล็ก(ศพด.)

กอง
การศึกษาฯ

13  ทนุการศึกษา เพื่อเปน็ทนุการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาสและยากจน

เด็กนักเรียนนักศึกษาใน
พื้นที่ต าบลนาทอน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนนักศึกษา
ที่ได้รับทนุ

เด็กนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับ
การศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

กองการศึกษา

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

แบบ ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

งบประมาณและที่มา
ที่

98

            3.2  แผนงาน การศึกษา 



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

14 โครงการพฒันาศักยภาพ
บคุลากรทางศึกษา

เพื่อใหบ้คุลากรมคุีณวุฒิ
และความรู้ความสามารถ
ตรงกบัสายงาน

พฒันาศักยภาพบคุลากร
ทางศึกษา
-ส่งผู้ดูแลเด็กศึกษาต่อ
สาขาศึกษาปฐมวัย
-ส่งผู้ดูแลเด็กไปอบรม/
ศึกษาดูงาน
-จัดอบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในต าบลนาทอน 
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

บคุลากรทางศึกษา
มศัีกยภาพเปน็ที่
ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
             3.2  แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

แบบ ผ.02

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์

99



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการเฝ้าระวงั
ปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อต่าง ๆ

เพื่อควบคุมโรคติดต่อ
ต่าง ๆ

เฝ้าระวงัปอ้งกันและ
ควบคุมโรคจัดซ้ือวสัดุ
เวชภณัฑ์จัดซ้ือวสัดุ
เวชภณัฑ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปอ้งกันและ
ควบคุมโรค ได้ 
80 เปอร์เซ็นต์

ลดปญัหาการ
ติดต่อของโรค

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการเฝ้าระวงั
ปอ้งกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อต่าง ๆ

เพื่อควบคุมไม่โรคติดต่อ เฝ้าระวงัปอ้งกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ต่าง ๆ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปอ้งกันและ
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อต่าง ๆ ได้  
 ๖๐ เปอร์เซ็นต์

โรคไม่ติดต่อมี
จ านวนลดน้อยลง

กอง
สาธารณสุข

3 อดุหนนุโครงการด้าน
สาธารณสุขตามแนว
พระราชด าริ

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนนิกจิกรรมโครงการ
ตามแนว พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการหมู่บา้น/
ตัวแทนกลุ่มชุมชน หมู่ที่ 
 ๑-๙ตามที่หมู่บา้นเสนอ
โครงการเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุน

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ชุมชนมคีวามรู้
ความรู้ความเข้าใจ
โครงการตามแนว
พระราชด าริ
เพิ่มขึ้นและ
สามารถนอ้มน าไป
ปฏบิติัใหเ้กดิ
ประโยชนต่์อชุมชน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70

ชุมชนมคีวามรู้
ความรู้ความเข้าใจ
โครงการตามแนว
พระราชด าริเพิ่มขึ้น
และสามารถนอ้ม
น าไปปฏบิติัใหเ้กดิ
ประโยชนต่์อชุมชน
 ยิ่งขึ้น

กอง
สาธารณสุข

430,000 430,000 430,000 ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

วัตถุประสงค์

            3.3  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา

   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ

100



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

4 โครงการอบรม
สุขาภบิาลสถาน
ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยจ าหน่าย
อาหารในเขต อบต.

เพื่อใหค้วามรู้แก่
ผู้ประกอบการในเขต 
อบต.

อบรมสุขาภบิาลสถาน
ประกอบการร้านอาหาร
และ  แผงลอย หมู่ที่ ๑-๙

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 20 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้ประการในเขต 
อบต.สามารถ
ปฏบิติัตามเกณฑ์

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการอบรมเจ้าของ
กิจการที่เปน็อันตรายต่อ
สุขภาพ

เพื่ออบรมเจ้าของร้าน
กิจการที่เปน็อันตรายต่อ
สุขภาพ

อบรมเจ้าของร้าน
กิจการที่เปน็อันตรายต่อ
สุขภาพเช่น ร้านเสริม
สวยโรงเล่ือย เปน็ต้น

20000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเจ้าของ
ร้านกิจการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

ร้านกิจการที่เปน็
อันตรายในเขต 
อบต.รู้จักวธิดูีแล
และควบคุม
อันตรายที่จะเกิด
ต่อตนเองและผู้อื่น

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการปอ้งกนัและก าจัด
โรคระบาด

เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาการเกดิโรคระบาดกบั
เด็กและเยาวชนภายใน
ต าบลนาทอน

ต าบลนาทอนหมู่ที่ ๑-๙ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ โรคระบาดจากสัตว์
ในต าบลนาทอนล
ดลง ๘๐ %

โรคระบาดจากสัตว์
ในต าบลนาทอน 
ลดลง

กรมปศุสัตว/์
กอง
สาธารณสุขฯ

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

แบบ ผ.02

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
            3.3  แผนงานสาธารณสุข
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

7 โครงการร่วมใจ จัดการ
ขยะพษิเพื่อสุขภาพชีวติ 
และส่ิงแวดล้อม

เพื่อใหป้ระชาชนจัดการ
ขยะอันตราได้อย่างถูกวธิี
เพื่อส่งเสริมให้
ส่ิงแวดล้อมในต าบล นา
ทอนมีส่ิงแวดล้อมที่ดีขึ้น

เขตพื้นที่องค์การ
หมู่ที่ 1-9

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70       
 ของประชาชน
สามารถแยกขยะ
อันตราได้ถูกต้อง

 ประชาชน
สามารถแยกขยะ
อันตรายได้อย่าง 
ถูกวธิี

ทกุส่วน
ราชการใน
องค์กร

8 โครงการควบคุมปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก

เพื่อลดการระบาดของ
ยุงลายและไข้เลือดออก

รณรงค์การควบคุม
ปอ้งกันโรค               
พน่หมอกควนัก าจัด
ยุงลาย  หมู่ที่  ๑-๙

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลดการระบาด
ของยุงลายและ
ไข้เลือดออกได้
๖๐ เปอร์เซ็นต์

ลดการระบาด
ของยุงลายและ
ไข้เลือดออก

กองสาธารณ
  สุขฯ

9 โครงการรณรงค์
สนับสนุนคนในต าบล  
นาทอนทกุกลุ่มทกุวยั 
ออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับตนเอง

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ต าบลนาทอนสุขภาพที่ดี
 ปราศจากโรคภยัต่าง ๆ

คนในต าบลต าบล  นา
ทอน มีสุขภาพที่ดี

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๘๐%ของคนใน
ต าบลต าบล
นาทอนมีสุขภาพ
ที่ดีปราศจาก
โรคภยัต่าง ๆ

ต าบลต าบลนา
ทอน มีสุขภาพที่
ดีปราศจาก
โรคภยัต่าง ๆ

กอง
สาธารณสุข

10 โครงการปอ้งกนัโรคเอดส์ 
 ยาเสพติด และการ
แกป้ญัหาการต้ังครรภ ์   
ไมพ่ร้อม

อบรบใหค้วามรู้แกเ่ยาวชน
ในการปอ้งกนัโรคเอดส์ ยา
เสพติด และการแกป้ญัหา
การต้ังครรภไ์มพ่ร้อมในวัยรุ่น

เยาวชนในต าบลนาทอน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ
จ านวนผู้เข้า
โครงการมคีวามรู้
เพิ่มขึ้น

เยาวชนมคีวามรู้ใน
การปอ้งโรคเอดส์ 
ยาเสพติด และการ
แกป้ญัหาการ
ต้ังครรภ์

กอง
สาธารณสุข

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
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            3.3  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

11 โครงการพฒันาระบบงาน
สาธารณสุขมลูฐานชุมชน
ใหแ้กศู่นย์บริการ
สาธารณสุขมลูฐานชุมชน 
หมู่ที่ ๑-๙

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนนิงานสาธารณสุข
มลูฐานชุมชนหมู่ที่ ๑-๙

สาธารณสุขมลูฐานชุมชน ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ ๖๗,๕๐๐ จ านวน ๙หมู่บา้น สาธารณสุขมลูฐาน
มกีารด าเนนิการได้
อย่างต่อเนื่อง

กอง
สาธารณสุขฯ

12 โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบติัเหตุหรือเจ็บปว่ย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
และส่งต่อโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุด

ผู้ได้รับอุบติัเหตุหรือ
เจ็บปว่ยฉุกเฉินในพื้นที่
เขตต าบลนาทอนและ
พื้นที่ใกล้เคียง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้รับ
บริหารแพทย์
ฉุกเฉินได้
มาตรฐาน ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชนผู้ได้รับ
บาด เจ็บจาก
อุบติัเหตุหรือ
เจ็บปว่ยฉุกเฉิน
ได้รับความ
ช่วยเหลือด้วย
ความรวดเร็ว
ปลอดภยั ถูกต้อง
ตรมมาตรฐาน

กอง        
สาธารณสุข

13 โครงการสัตวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากพษิ  
สุนัขบา้

เพื่อปอ้งกันคนและสัตว์
ปลอดจากพษิสุนัข (ตาม
โครงการพระราชด าริ 
และตามนโยบายรัฐบาล)

ต าบลนาทอน  หมู่ 1-9 ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ
จ านวนคนและ
สัตวท์ี่เปน็โรคพษิ
สุนัขบา้มากยิ่งขึ้น

ควบคุมไม่ใหเ้กิด
โรคพษิสุนัขบา้ได้
ดียิ่งขึ้น

กอง
สาธารณสุข

๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐ ๑๗๒,๕๐๐

วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

แบบ ผ.02

            3.3  แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

ที่ โครงการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

14 โครงการส่งเสริมจัดการ
ต าบลสะอาด

เพื่อสร้างความเข้าใจการ
มีส่วนร่วมในบทบาทหน้า
ของประชาชนที่มีต่อการ
รักษาความสะอาดความ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ของต าบลนาทอน

ประชาชนต าบลนาทอน 
   หมู่ 1-9

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ ร้อยละ 80
 ของต าบลนา
ทอนมีความ
สะอาดขึ้น

ประชาชนร่วม
ขับเคล่ือนพฒันา
ชุมชน ใหเ้ปน็
ต าบลละอาด
สนองนโยบาย
จังหวดัสะอาด

กองสาธารณ
  สุข

15 โครงการเฝ้าระวงั
ปอ้งกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

เพื่อควบคุมโรคติดต่อโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

เฝ้าระวงัปอ้งกันและ
ควบคุมโรค            
จัดซ้ือวสัดุเวชภณัฑ์

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปอ้งกันและ
ควบคุมโรค ได้ 
80 เปอร์เซ็นต์

ลดปญัหาการ
ติดต่อของโรคโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID-19)

กองสาธารณ
  สุข

16
โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการใหค้วามรู้ใน
การปอ้งกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

เพื่อปอ้งกันโรคระบาด
การเกิดโรคในเขตพื้นที่

จัดอบรมใหค้วามรู้
รณรงค์การปอ้งกัน
ควบคุมจัดซ้ือวสัดุ
เวชภณัฑ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปอ้งกันและ
ควบคุมโรค
ระบาดได้ 8๐ 
เปอร์เซ็นต์

ลดปญัหาการเกิด
โรคระบาด

กองสาธารณ
  สุข

470,000 470,000 470,000 470,000 470,000

104

งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
            3.3  แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการนวตักรรมการ
อยู่ร่วมอย่าง มีความสุข
ของบคุคลในครอบครัว
คนพกิาร  (คู่สมรสคน
พกิารผู้ดูแลคนพกิาร
และญาติของคนพกิาร)

เพื่อจัดกิจกรรม
นวตักรรมการอยู่น่วมกัน
อย่างมีความสุขของบคุคล
ในครอบครัวที่มีคนพกิาร 
  (คู่สมรสคนพกิารผู้ดูแล
คนพกิารและญาติของ
คนพกิาร)

คนพกิาร (คู่สมรสคน
พกิารผู้ดูแลคนพกิาร
และญาติของคนพกิาร)
ในต าบลนาทอน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ  7๐ ของ
ผู้พกิารคุณภาพ
ชีวติดีขึ้น

ผู้พกิาร คุณภาพ
ชีวติดีขึ้น

กอง
สวสัดิการ
สังคม

2 โครงการสานรักสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว

เพื่อส่งเสริมสายใยรักแหง่
ครอบครัวและสร้างความ
รักความอบอุ่นในครอบครัว

กจิกรรมสานรักสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัวหมู่ที่ 
1-9

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจร้อย
ละ ๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

สถาบนัครอบครัว 
เกดิความรักความ
อบอุ่น มากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ อบต.นาทอน

เพื่อตระหนักและให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุ

พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้สูงอายุได้รัก
การพฒันา
ศักยภาพ

ผู้สูงอายุรู้สึกวา่
ตัวเองได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และ
ไม่รู้สึกวา่ถูก
ทอดทิ้ง

กอง
สวสัดิการ
สังคม

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

            3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา

105
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

โครงการ วัตถุประสงค์ที่



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

4 โครงการปนัยิ้ม สร้างสุข 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ต าบลนาทอน

เพื่อเปน็ขวัญและก าลังใจ
แกผู้่พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนต าบลนาทอน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 20 ของผู้
พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ร่วม
โครงการ

ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสเหน็
คุณค่าในตัวเองไม่
โดดเด่ียว

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการจัดกจิกรรม
ส่งเสริม ใหผู้้สูงอายุใช้   
ภมูปิญัญา ในการสร้าง
อาชีพและรายได้

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุและ
เปดิโอกาส ใหผู้้สูงอายุใช้
เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชน ์
ในการ ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ใหสั้งคม ชุมชน

ผู้สูงอายุในต าบลนาทอนที่
มคีวามรู้ทางด้ายภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ อย่างนอ้ยหมู่  
บา้นละ ๑๐ คน

ครอบครัว สังคม 
ชุมชน มคีวาม
ตระหนกัในคุณค่า
ของผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการปรับสภาพที่อยู่
อาศัย/ปรับปรุง ซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยใหก้บั 
ผู้ด้อยโอกาสยากไร้ 
ผู้สูงอายุ และผู้ยากจน

เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสยากไร้
และยากจนที่ผ่านการ
พจิารณาจาก
คณะกรรมการพจิารณา
ของต าบล

 - กอ่สร้าง/ซ่อมแซม 
ปรับปรุงบา้น ที่อยู่อาศัย 
จ านวน ๓ หลัง/ปี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ไมน่อ้ยกว่า ๓ หลัง
ต่อปี

 ผู้ด้อยโอกาสมทีี่อยู่
อาศัย มั่นคงแข็งแรง

กองสวัสดิการ
สังคม/
หนว่ยงานอื่น

7 โครงการฟื้นฟพูฒันา
ศักยภาพเด็กพกิารโดย
ครอบครัวและชุมชน

เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็ก
พกิารโดยครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวติของคนพกิาร

คนพกิารและครอบครัว
ในชุมชนต าบลนาทอน

10,000 ๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เด็กพกิารและ
ครอบครัวมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กอง
สวสัดิการ
สังคม

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
            3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผ.02

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

106

งบประมาณและที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

8 โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อกา้วสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมคุีณค่า

เพื่อรณรงค์สร้างความ
ตระหนกัแกภ่าคส่วนต่าง ๆ 
ในการเตรียมความพร้อม
ความพร้อมประชากรสู่
สังคมผู้สูงอายุ

จัดกจิกรรมอบรมหลักสูตร
เตรียมความพร้อม
ประชาชนกอ่นวัยสูงอายุ

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 50% ของ
ประชาชนวัยเข้าสู่
วัยสูงอายุมคีวามสุข
ในด าเนนิชีวิตยิ่งขึ้น

ประชาชนวัยกอ่น 
วัยผู้สูงอายุ มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และมคีวาม
ตระหนกัถึง
ความจ าปใีนการ
เตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ เพื่อการ
เข้าสู่วัยสูงอายุ  
อย่างมคุีณภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

9 โครงการอบรมผู้สูงอายุ
สุขภาพดี ชีวมีีสุข

เพื่ออบรมใหค้วามรู้ให ้ 
แก่ผู้สูงอายุ

เยาวชนใส่ใจผู้สูงอายุใน
ต าบลนาทอน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุสุขภาพดี
 ชีวมีีสุขเพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกวา่
ตัวเองมีคุณค่าโดย
ไม่รู้สึกไม่โดน
ทอดทิ้ง

กอง
สวสัดิการ
สังคม

10 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมส าหรับผู้สูงอายุ  
 พกิารฯ

เพื่อเปน็ขวญัและก าลังใจ
แก่ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร

ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร
ต าบลนาทอน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุผู้พกิาร
พงึพอใจ

ผู้สูงอายุและผู้
พกิารเหน็คุณค่า
ในตัวเองไม่โดด
เด่ียว

กอง
สวสัดิการ
สังคม

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

            3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

107



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

11 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมส าหรับผู้สูงอายุ  
 พกิารฯ

เพื่อเปน็ขวญัและก าลังใจ
แก่ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร

ผู้สูงอายุ และผู้พกิาร
ต าบลนาทอน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุผู้พกิาร
พงึพอใจ

ผู้สูงอายุและผู้
พกิารเหน็คุณค่า
ในตัวเองไม่โดด
เด่ียว

กอง
สวสัดิการ
สังคม

12 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิต

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ครอบครัวที่มรีายได้นอ้ย
และประสบภาวะ
ยากล าบากในการด ารงชีพ

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่
ต าบล นาทอน ครอบครัวที่
มรีายได้นอ้ยและประสบ
ภาวะยากล าบากในการ
ด ารงชีพ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80ของ 
ครอบครัวที่มี
รายได้นอ้ยและ
ประสบภาวะ
ยากล าบากในการ
ด ารงชีพ

ประชาชน
ครอบครัวที่มี
รายได้นอ้ยและ
ประสบภาวะ
ยากล าบากในการ
ด ารงชีพได้รับความ
ช่วยเลือกเบื้องต้น

กอง
การศึกษา/
กองสวัสดิการ
สังคม

13 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 1.เพื่อใหเ้กิดศูนย์พฒันา
และฟื้นฟคุูณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุและต าบลนา
ทอน  2.เพื่อส่งเสริมใหม้ี
การจัดกิจกรรมที่
หลากหลายใหก้ับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบล
นาทอน

สร้างพื้นที/่โอกาสในการ
ท ากิจกรรมร่วมกันของ
กลุ่มผู้สูงอายุ ผ่าน
กิจกรรมศูนย์พฒันาและ
ฟื้นฟคุูณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุระดับต าบล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีศูนย์พฒันาและ
ฟื้นฟคุูณภาพ
ชีวติผู้สูงอายุ 
ต าบลนาทอน 
จ านวน 1 แหง่

กลุ่มผู้สูงอายุ 
ตระหนักและเหน็
คุณค่าในตนเอง 
สร้าง
คุณประโยชน์ต่อ
ชุมชนส่วนรวม

กอง
สวสัดิการ
สังคม

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

แบบ ผ.02

วัตถุประสงค์

            3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

14 โครงการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานศูนย์บริการ
คนพกิารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน

1. เพื่อขับเคล่ือนการ
ด าเนินศูนย์บริการคน
พกิารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน         
     2.เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
อันเปน็การพฒันา
คุณภาพชีวติคนพกิารใน
พื้นที่

คณะกรรมการเกิดความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ/กลุ่มผู้
พกิารในต าบลได้รับการ
ส่งเสริมผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ อาท ิความรู้ใน
การเข้าถึงสิทธต่ิาง ๆ 
ได้รับการส่งเสริมด้าน
อาชีพ เปน็ต้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการประชุมเพื่อ
ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน
ศูนย์บริการคน
พกิารองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาทอน 
อย่างน้อย 3 
คร้ัง/ป ี        มี
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ผู้พกิาร อย่างน้อย
 2 กิจกรรม/ปี

กลุ่มผู้พกิาร 
ได้รับการ
สนับสนุน 
ส่งเสริมผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ 
อันเปน็การเพิ่ม
คุณภาพชีวติใหดี้
ขึ้น

กอง
สวสัดิการ
สังคม

15 โครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพผู้น าสตรีระดับ
หมู่บา้นต าบล           
นาทอน

เพื่อส่งเสริมการมีบทบาท
ของสตรีในต าบลนาทอน

อบรมร่วมกิจกรรมวนั
สตรีสากล

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๗๐ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนทราบ
ถึงความส าคัญ
และเหน็คุณค่า
ของสตรี

กอง
สวสัดิการ
สังคม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

109

งบประมาณและที่มา
              3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

2 โครงการสนับสนุการ
แก้ไขปญัหาประชาชน
ไม่มีเอกสารสิทธิท์ี่ดิน ใน
ต าบลนาทอน

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เอกสารสิทธิท์ี่ดิน เปน็
ของตัวเอง

แก้ไขปญัหาประชาชน
ไม่มีเอกสารสิทธิท์ี่ดิน ใน
ต าบลนาทอน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนหรือร้อย
ละประชาชนมี
กรรมสิทธิใ์นที่ดิน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เอกสารสิทธิท์ี่ดิน 
เปน็ของตัวเอง

ส านักปลัด/
หน่วยงานอื่น

3 โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของศูนย์
พฒันาครอบครัว        
ในชุมชนต าบล

เพื่อมุ่งใหก้ารพฒันา
ครอบครัวในชุมชนสู่
ความสมดุลและยั่งยืน
ช่วยใหสั้งคมไทยสามารถ
 ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง

พฒันาศักยภาพ
ครอบครัว ในชุมชนต าบล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 ของ
ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งขึ้น

ครอบครัวใน
ชุมชนสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน
ช่วยใหสั้งคมไทย
สามารถ ยืนหยัด
อยู่ได้อย่างมั่นคง

กอง
สวสัดิการ
สังคม

4 โครงการสนบัสนนุศูนย์
ด ารงธรรมภายในต าบล    
 นาทอน

เพื่อใช้เปน็ศูนย์ร้องเรียง/
ร้องทกุข์ส าหรับประชาชน

สนบัสนนุศูนย์ด ารงธรรม
ภายในต าบล นาทอน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อย่างนอ้ย  
หมู่บา้นละ ๑๐ คน

ครอบครัว สังคม 
ชุมชน มคีวาม
ตระหนกัในคุณค่า
ของผู้สูงอายุ

กอง
สวสัดิการ
สังคม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

10,000

แบบ ผ.02
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              3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

10,000

   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

งบประมาณและที่มา

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริม
ใหป้ระชาชนมีสวสัดิการ 
(สัจจะวนัละ บาท)

เพื่อใหค้นใน ชุมชนได้รับ
 สวสัดิการที่ดี

รณรงค์สง่เสริม ให้
ประชาชนมี สวสัดิการ

10,000 10,000 10,000 ประชาชนท า 
สัจจะวนัละบาท 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๗๐

ประชาชน ได้รับ 
สวสัดิการที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

กอง
สวสัดิการ
สังคม



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

5 โครงการเพิ่มทกัษะชีวติ
แก่เด็กและเยาวชนต าบล
 นาทอน

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
สามารถใช้ชีวติในโลก
ปจัจุบนัอย่างปลอดภยั
และมีความสุข

เด็กและเยาวชน
หมู่ที่ 1-9

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้ทกัษะ
การใช้ชีวติ ร้อย
ละ ๗๐

เด็กและเยาวชน
ในต าบลนาทอน
สามารถใช้ชีวติใน
โลกปจัจุบนัอย่าง
ปลอดภยัและมี
ความสุข

กอง
สวสัดิการ
สังคม

6 โครงการพฒันาศักยภาพ
สร้างความเข้มแข้งสตรี
และครอบครัว

1.เพื่อพฒันาศักยภาพสตรี
ในชุมชนใหเ้กดิความ
เข้มแข็ง                     2.
เพื่อสร้างคุณค่าใหเ้กดิใน
กลุ่มสตรีผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ

กลุ่มสตรีเกดิความเข้มแข็ง 
ส่งผลใหค้รอบครัวและ
ชุมชนเกดิความเข้มแข็ง
ด้วยเช่นกนั

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สตรีได้รับการ
ส่งเสริมใหม้กีารท า
กจิกรรมร่วมกนั
อย่างนอ้ย 1 คร้ัง/ปี

สตรีมคีวามเข้มแข็ง
 สามารถขยายผลสู่
ครอบครัว ชุมชน
โดยรวม

กองสวัสดิการ
สังคม

7 โครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพศูนย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชน
(ศพค.) ต าบลนาทอน

เพื่อสร้างความรักความ
เข้าใจและความสัมพนัธท์ี่
ดีระหวา่งสมาชิกใน
ครอบครัว

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพนัธร์ะหวา่ง
สมาชิกในครอบครัว

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สถาบนัครอบครัว
ไม่น้อยกวา่
หมู่บา้นละ๕ 
ครอบครัว

สมาชิกครอบครัว
เหน็ความส าคัญ
ของสถาบนั
ครอบครัว

กอง
สวสัดิการ
สังคม/ ศพด.

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

111

งบประมาณและที่มา
            3.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

แบบ ผ.02



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

8 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกจิชุมชนต าบล    นา
ทอน

เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร
ในต าบลนาทอนเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตคนในชุมชน

อบรมอาชีพแกก่าร
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ วิสาหกจิต าบล
นาทอน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

กลุ่มอาชีพกลุ่ม
อาชีพ วิสาหกจิมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

กองสวัสดิการ
สังคม/หนว่ยที่
เกี่ยวข้อง

9 โครงการนาทอนก้าวไกล
ผลิตภณัฑ์เด่น 9 ชุมชน
 9 หมู่บา้น

1.เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์
ชุมชนใหค้รอบคลุมทกุ
หมู่บา้นรองรับการ
ทอ่งเที่ยวอุทยานธรณี
โลก2.เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวติคนในชุมชน

พื้นที่ 9 หมู่บา้นใน
ต าบลนาทอน มี
ผลิตภณัฑ์เด่นทกุ
หมู่บา้น/คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทกุหมู่บา้นมี
ผลิตภณัฑ์เด่น
ของชุมชน  อย่าง
น้อยหมู่บา้นละ 1
 ผลิตภณัฑ์

ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง 
ภาคภมูิใจใน
ชุมชนของตนเอง

กอง
สวสัดิการ
สังคม

10 โครงการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานศูนย์บริการ
คนพกิารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน

1. เพื่อขับเคล่ือนการ
ด าเนินศูนย์บริการคน
พกิารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน      2.
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
อันเปน็การพฒันา
คุณภาพชีวติคนพกิารใน
พื้นที่

คณะกรรมการเกิดความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ/กลุ่มผู้
พกิารในต าบลได้รับการ
ส่งเสริมผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ อาท ิความรู้ใน
การเข้าถึงสิทธต่ิาง ๆ 
ได้รับการส่งเสริมด้าน
อาชีพ เปน็ต้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการประชุม
อย่างน้อย 3 
คร้ัง/ป-ีมีกิจกรรม
เกี่ยวกับผู้พกิาร 
อย่างน้อย 2 
กิจกรรม/ปี

กลุ่มผู้พกิาร 
ได้รับการ
สนับสนุน 
ส่งเสริมผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ 
อันเปน็การเพิ่ม
คุณภาพชีวติใหดี้
ขึ้น

กอง
สวสัดิการ
สังคม

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐

แบบ ผ.02
112

วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
            3.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในต าบล     
นาทอน (นาทอนเกมส์)

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ด้วยกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและเยาวชน
และประชาชน หมู่ที่ ๑-๙

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ
จ านวนเยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพดีเพิ่มขึ้น

เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลา
วา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ด้วย
การออกก าลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ทอ้งถิ่นสัมพนัธต้์านยา
เสพติด

เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น
สัมพนัธต้์านยาเสพติด

ผู้บริหาร สมาชิกอบต.
พนักงานอบต.ก านัน/
ผู้ใหญ่บา้น/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บา้น

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละ ๘๐ ของ
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ทอ้งถิ่นสัมพนัธ์

สร้าง
ความสัมพนัธท์ี่ดี
ระหวา่ง อปท. ใน
อ าเภอทุ่งหวา้

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการจัดซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์กีฬา

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ออกก าลังกายและเล่น
กีฬา

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
๑-๙ หมู่บา้น

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีวสัดุ
อุปกรณ์กีฬาออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬา

กอง
การศึกษาฯ

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐

โครงการอบรมทกัษะกีฬา

แบบ ผ.02
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
            3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

อบรมทกัษะนักเรียนใน
พื้นที่ต านาทอน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 เพื่อพฒันาทกัษะการเล่น
กีฬาใหก้ับเยาวชนและ
ประชาชน

๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ของ
จ านวนเยาวชนมี
ทกัษะการเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น

เยาวชนมีทกัษะ
การเล่นกีฬา
ฟตุบอลเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

5 โครงการจัดซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์กีฬา

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ออกก าลังกายและเล่น
กีฬา

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
๑-๙ หมู่บา้น

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีวสัดุ
อุปกรณ์กีฬาออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬา

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ

ส่งเยาวชนและ
ประชาชนหมู่ที่ 1 -  หมู่
ที่ 9 เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของ
จ านวนเยาวชน
และประชาชน

เยาวชนและ
ประชาชน

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเพณีสาย
สัมพนัธช์ุมชน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีสุขภาพที่เข็งแรงทกุ
เพศทกุวยั

ประชาชนและเยาวชน
ในชุมชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนประชาชน
ได้ใช้เวลาวา่งให้
เปน็ประโยชน์
ด้วยการออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ด้วย
การออกก าลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐

            3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
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   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

8 โครงการจัดกิจกรรมวนั
พอ่แหง่ชาติ

เพื่อเทดิทนูพระเกียรติ
คุณของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัเพื่อใหลู้ก
ได้แสดงความกตัญญู
กตเวทต่ีอพอ่

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

ประชาชนเทดิทนู
พระเกียรติคุณ
ของ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัลูก
ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทต่ีอ

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการจัดกิจกรรมวนั
แม่แหง่ชาติ

เพื่อเทดิทนูพระเกียรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้า เพื่อใหลู้กได้
แสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อแม่

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

ประชาชนเทดิทนู
พระเกียรติคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้า ลูก
ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทต่ีอ

กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวนัลอยกระทง

เพื่ออนุรักษป์ระเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดงานประเพณีวนัลอย
กระทง หมู่ที่ ๓         
และ  หมู่ที่ ๘

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

115
แบบ ผ.02

            3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

11 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวนัเข้าพรรษา

เพื่อสืบสานประเพณีวนั
เข้าพรรษา

จัดกิจกรรมหล่อเทยีน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้สืบ
สานศิลปะและ
วฒันธรรมอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

13 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวนัสงกรานต์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีวนัสงกรานต์

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
 วนัสงกรานต์ หมู่ที่ 3/
หมู่ที่ 8

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม โครงการ

ประชาชนส่งเสริม
กิจกรรมประเพณี 
    วนัสงกรานต์

กอง
การศึกษาฯ

14 โครงการอบรมเยาวชน
ด้านอนุรักษภ์มูิปญัญา
ทอ้งถิ่น ต าบล นาทอน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน  อนุรักษ ์
ศิลปะและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

เด็กและเยาวชนต าบล
นาทอน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
และมีจิตส านักใจ
การอนุรักษ์
ศิลปะและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

เด็ก เยาวชน  
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับศิลปะ  
และภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นรู้จักวถิี
ชีวติน

กอง
การศึกษาฯ

   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
            3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ.02

งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

116

ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

ประชาชนได้สืบ
สานศิลปะและ
วฒันธรรมอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวนัออกพรรษา

เพื่อสืบสานประเพณีวนั
ออกพรรษา

จัดกิจกรรมวนัออก
พรรษา จัดท าเรือพระ 
ขบวนเหเ่รือพระ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐



๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

15 โครงการจัดงานรอมฎ
อมสัมพนัธ์

เยาวชนประชาชนและ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการน าเอาหลักศาสนา
ใช้ในการด าเนินชีวติ

ส่งเสริมกิจกรรมถือศีล
อดในเดือนรอมฎอมหมูที่
 ๑-7 และหมู่ที่ 9

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เยาวชนประชาชน
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการถือ
ศีลอดและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญใน
การน าเอาหลัก

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
พระมหากษตัริย์เพื่อให้
ประชาชนต าบลนาทอนได้
แสดงถึงความจงรักภกัดี

จัดกจิกรรมส่งเสริมการ
ออกก าลังกายอาสาท าดี
บ าเพญ็ประโยชน์

117
แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
            3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

16 โครงการจัดจกรรม        
เฉลิมพระเกยีรติ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจร้อย
ละ๘๐ของผู้เข้าร่วม
 กจิกรรม

ประชาชนต าบลนา
ทอนได้แสดงถึง
ความจงรักภกัดี 
และส านกึในพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษตัริย์

งบประมาณและที่มา

กอง
การศึกษาฯ



17 โครงการจัดงานเมาลิด
กลางสัมพนัธ์

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมการจัด
งานเมาลิด เพื่อเปน็การ
ส่งเสริมขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและยังเปน็การสืบ
สานวัฒนธรรมอนัดีงามของ
ชาวไทยมสุลิม

มสุลิมในต าบลนาทอนร่วม
กจิกรรมเมาลิด

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจร้อย
ละ 80จ านวน
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม

สร้างความสามคัคี
ในต าบลโดยผ่าน
กจิกรรมการจัดงาน
เมาลิดใหป้ระชาชน
สามารถท ากจิกรรม
ร่วมกนัได้เปน็การ
สานความสัมพนัธ์
ชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

18 โครงการอบรมเยาวชน
ด้านอนรัุกษภ์มูปิญัญา
ทอ้งถิ่น ต าบลนาทอน

เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ด็ก
  เยาวชน  และประชาชน  
อนรัุกษ ์ศิลปะและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

เด็กและเยาวชนต าบลนา
ทอน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มคีวามรู้และมจีิต
ส านกัใจการ
อนรัุกษศิ์ลปะและ
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

เด็ก เยาวชน  ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบั
ศิลปะ  และภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นรู้จัก
วิถีชีวิตและมี
จิตส านกึในการ
อนรัุกษศิ์ลปะและ
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

19 โครงการส่งเสริมศิลปะ
พื้นบา้นและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

เพื่อสนับสนุนและ
อนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณี

ส่งเสริมศิลปะศิลปะ
พื้นบา้นและภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นหมูที่ ๑-๙

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

ประชาชนได้รู้จัก
และคงไวซ่ึ้ง
ประเพณีและ
วฒันธรรม

กอง
การศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
            3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา

118
แบบ ผ.02



20 โครงการอาซูรอสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาซู
รอเพื่อเปน็การส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และยังเปน็การสืบสาน
วฒันธรรมอันดีงามของ
ชาวไทยมุสลิมเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคน
ในต าบลนาทอน

มุสลิมในต าบลนาทอน
ร่วมกิจกรรมจัดงานอาซู
รอ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพงึพอใจ
ร้อยละ 80
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

สร้างความสามัคคี
ในต าบลโดยผ่าน
กิจกรรมการกวน
อาซูรอท าให้
ประชาชน
สามารถท า
กิจกรรมร่วมกันได้
เปน็การสาน
ความสัมพนัธช์ุมชน

กอง
การศึกษาฯ

120,000 120,000 120,000 130,000 130,000

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

21 อดุหนนุโครงการมสัยิด  
บา้นนาทอน

เพื่อใหส้รรพบรุุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ค าสอนของศาสนาอสิลาม

อบรมสรรพบรุุษในมสัยิด 
บา้นนาทอน หมู่ที่ 1

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เข้าใจ
ในหลักค าสอนของ
ศาสนาอสิลาม

เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อสิลามอย่างถูกต้อง

กองศึกษาฯ

22 อดุหนนุโครงการมสัยิด 
บา้นนาเปรีย

เพื่อใหส้รรพบรุุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ค าสอนของศาสนาอสิลาม

อบรมสรรพบรุุษในมสัยิด  
บา้นนาเปรีย หมู่ที่ 2

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เข้าใจ
ในหลักค าสอนของ
ศาสนาอสิลาม

เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อสิลามอย่างถูกต้อง

กองศึกษาฯ

แบบ ผ.02

119

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง



23 อดุหนนุโครงการมสัยิด
บา้นช่องไทร

เพื่อใหส้รรพบรุุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ค าสอนของศาสนาอสิลาม

อบรมสรรพบรุุษในมสัยิด 
หมู่ที่ 3 บา้นช่องไทร

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เข้าใจ
ในหลักค าสอนของ
ศาสนาอสิลาม

เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อสิลามอย่างถูกต้อง

กองศึกษาฯ

24 อดุหนนุโครงการมสัยิด
บา้นวังตง

เพื่อใหส้รรพบรุุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ค าสอนของศาสนาอสิลาม

อบรมสรรพบรุุษในมสัยิด
บา้นวังตงหมู่ที่ 4

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เข้าใจ
ในหลักค าสอนของ
ศาสนาอสิลาม

เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อสิลามอย่างถูกต้อง

กองศึกษาฯ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

25 อุดหนุนโครงการมัสยิด 
บา้นทา่ศิลา

เพื่อใหส้รรพบรุุษในพื้นที่
มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักค าสอนของศาสนา
อิสลาม

อบรมสรรพบรุุษใน
มัสยิดบา้นทา่ศิลา        
หมู่ที่  5

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อิสลาม

เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อิสลามอย่าง

ถูกต้อง

กองศึกษาฯ

26 อุดหนุนโครงการมัสยิด 
บา้นทา่ข้ามควาย

เพื่อใหส้รรพบรุุษในพื้นที่
มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักค าสอนของศาสนา
อิสลาม

อบรมสรรพบรุุษใน
มัสยิดบา้นทา่ข้ามควาย 
 หมู่ที่ 6

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อิสลาม

เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อิสลามอย่าง
ถูกต้อง

กองศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
   3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมใหท้นัสมัย สร้างภมูิปญัญาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
            3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา

120
แบบ ผ.02



27 อดุหนนุโครงการมสัยิด 
บา้นบารายี

เพื่อใหส้รรพบรุุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ค าสอนของศาสนาอสิลาม

อบรมสรรพบรุุษในมสัยิด 
บา้นบารายี  หมู่ที่ 7

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 เข้าใจ
ในหลักค าสอนของ
ศาสนาอสิลาม

เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อสิลามอย่างถูกต้อง

กองศึกษาฯ

28 อดุหนนุโครงการมสัยิด 
บา้นวังเจริญราษฎร์

เพื่อใหส้รรพบรุุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ค าสอนของศาสนาอสิลาม

อบรมสรรพบรุุษในมสัยิด 
บา้นวังเจริญราษฎร์    หมู่
ที่ 9

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เข้าใจ
ในหลักค าสอนของ
ศาสนาอสิลาม

เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อสิลามอย่างถูกต้อง

กองศึกษาฯ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000



เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

๑ โครงการบริหาร
จัดการขยะและส่ิง
ปฏกิูล

เพื่อความสะอาดและ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

การจักการขยะและส่ิง
ปฏกิูล

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนปริมาณ
ขยะในครัวเรือน
ลดลง

ลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือน
และชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

๒ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของธนาคาร
ขยะชุมชน

เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน

ส่งเสริมกิจกรรมของ
ธนาคารขยะชุมชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนปริมาณ
ขยะในครัวเรือน
ลดลง

ลดปริมาณขยะ กอง
สาธารณสุขฯ

๓ โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกใหป้ระชาชน
จัดการขยะและ
สภาพแวดล้อมใน 
ครัวเรือน

เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน

สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนจัดการขยะใน 
 ครัวเรือน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชนมี
จิตส านึกการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือน เพิ่มขึ้น

ลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือน
และชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะต้นทาง

 เพื่อเปน็การรณรงค์
การจัดเก็บขยะ แลก
ภาษเีก็บภาษไีด้ตาม
เปา้หมาย

รณรงค์การจัดเก็บขยะ 
แลกภาษหีมู่ที่ ๑-๙

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนขยะลดลง
เก็บภาษไีด้เพิ่มขึ้น

การจัดเก็บขยะ
 เก็บภาษไีด้
ตามเปา้หมาย

กองธารณสุขฯ

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณสีตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  4. พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        4.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที่

121

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ

แบบ ผ.02



107

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้
การอนรัุกษร์ะบบนเิวศน์
ปา่ชายเลนเฉลิมพระ
เกยีรติ

เพื่อใหชุ้มชนและ
ประชาชนเหน็
ความส าคัญระบบ
นเิวศนป์า่ชายเลนใน
ต าบลนาทอน

อบรมใหค้วามรู้การอนรัุกษ์
ระบบนเิวศน ์       
ผู้เข้าร่วมอบรม50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนและ
ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการอนรัุกษ์
ระบบนเิวศนป์า่
ชายเลนในต าบล
นาทอนเพิ่ม  80 
เปอร์เซ็นต์

ประชาชนได้รับ
ความรู้และเกดิ
ความหวงแหนมี
ส่วนร่วมในการ
อนรัุกษป์า่ชาย
เลนในต าบลนา
ทอน

ส านกัปลัด

2 โครงการฝายมีชีวติ อบรมเชิงปฏบิติัการ
เพื่อจัดท าฝายชะลอน้ า
เพื่อเปน็ การอนุรักษ์
ดินและน้ า

ผู้เข้าร่วมอบรม
ประชาชนและจิตรอาสา
เพื่อ จัดท าฝายชะลอน้ า 
หมู่ที่ 1-9

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
จิตส านึกและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

-ประชาชนมี
แหล่งน้ าเพื่อ 
อุปโภคและ
บริโภค

ส านกัปลัด/
กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการปลูกจิตส านกึ
และรณรงค์การใหเ้ด็ก
เยาวชนมกีารอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูกจิตส านกึ
ในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ปลูกจิตส านกึและรณรงค์
เด็กและเยาวชนในต าบล
นาทอน

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเยาวชนมี
จิตส านกึและ
อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
เพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชน
ได้รับการปลูก
จิตส านกึในการ
อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล้อม

กอง      
สาธารณสุข

230,000 230,000 240,000 240,000 240,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณสีตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  4. พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          4.2 แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02
122
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เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

4 โครงการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวอย่างยั่งยืนใน
ต าบลนาทอน

ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรักธรรมชาติ

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น  
๕๐ % หมูที่ ๑-๙

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การเพิ่มพื้นที่ สี
เขียวขึ้น ๕๐ %

ในต าบลนา
ทอน  พื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด/
กอง
สวสัดิการ
สังคม

5 โครงการบริหาร
จัดการปา่ชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่ใหก้ับ
ชุมชนและพื้นที่
สาธารณะ เพื่อเปน็
แหล่งต้นน้ าในการ
อุปโภค บริโภคและท า
การเกษตร

จัดต้ังธนาคารต้นไม้ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนหรือร้อย
ละของปา่ไม้ที่
เพิ่มขึ้น

เพิ่มพื้นที่ปา่
ใหก้บัชุมชน
และพื้นที่
สาธารณะเพื่อ
เปน็แหล่งต้นน้ า
ในการอปุโภค 
บริโภคและท า
การเกษตร

ส านักปลัด/
กอง
สวสัดิการ
สังคม

6 โครงการ อบต.        
นาทอนร่วมใจภกัด์ิรัก
พื้นที่สีเขียว

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรักธรรมชาติ

ปลูกปา่เพิ่มพื้นที่สีเขียว
หมู่ที่ ๑-๙

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนต้นไม้ใน
ต าบลนาทอน
เพิ่มขึ้น  ๕๐ %

ต าบลนาทอน
มีพื้นที่ส่ีเขียว
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ส านักปลัด/
กอง
สวสัดิการ
สังคม

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

        4.2 แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณสีตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  4. พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

123
แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

7 โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯฐาน
ทรัพยากรทอ้งถิ่น

 เพื่อสนองแนว
พระราชด าริ และสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯเพื่อ
สร้างความเข้าใจ และ
ท าใหต้ระหนักถึง
ความส าคัญของ
พนัธกุรรมพชืต่าง ๆ ที่
มีอยู่ในพื้นที่

ผู้เข้าร่วมโครงการเปน็
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ อบต. โรงเรียน
ในเขตต าบลนาทอน
ประชาชนผู้สนใจ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
ภาคภมูิใจและ
เหน็คุณค่าของ
ภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่นจากพนัธุ์
พชืในชุมชน

สร้างความ
เข้าใจ และท า
ใหต้ระหนักถึง
ความส าคัญ
ของพนัธกุรรม
พชืต่างๆ ที่มี
อยู่ในชุมชน

ส านักปลัด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

124
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณสีตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  4. พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        4.2 แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง           
อบต.นาทอน

เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานในสังกัด

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างอบต.
นาทอน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละ
80ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

พนักงานมี
ความรู้คู่
คุณธรรมใน
การท างาน

ส านักปลัด

2 โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จัดเก็บภาษี
ที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้างได้
ร้อยละ 80

น าเงินภาษี
ที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง
มาพฒันา
ต าบลได้
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

3 โครงการเช่าสัญญาณ
อินเตอร์ไร้สาย (WiFi) 
ภายในต าบลนาทอน    
 หมู่ที่ ๑-๙

เพื่อใหบ้ริการประชาชน
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร 

ติดต้ังเช่าสัญญา
อินเตอร์ไร้สาย (WiFi) 
หมู่ที่   ๑-๙

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน
การเข้าถึง
แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ได้ ๗๐ 
เปอร์เซ็นต์

ประชาชน
ในการ
เข้าถึง
แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักปลัด

๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐

125

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
      5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

4 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใหแ้ก่
เจ้าหน้าที่ อบต.นาทอน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิติังานของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าพนักงาน
จ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปทั่วไป
ในสังกัดอบต. นาทอน

คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปในสังกัดอบต. 
    นาทอน

๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 50 
ของคณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานใน
สังกัดของ 
อบต.มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ
 และ
พนักงานใน
สังกัดของ 
อบต.มี
ประสิทธภิาพ
ในการ
ปฏบิติังาน
ได้ดียิ่งขึ้น

ส านักปลัด

5 การจ้างประเมินความ
พงึพอใจในการ
ใหบ้ริการประชาชน

เพื่อส ารวจความพงึใจ
ของประชาชนที่มารับ
บริการจาก อบต.

ส ารวจความพงึพอใจ
การใหบ้ริการแก่
ประชาชนของอบต.   
นาทอน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ

สามารถ
น ามา
แนวทาง
ปรับปรุงการ
ใหบ้ริการ 
ประชาชน

ส านักปลัด

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
      5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
           1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

6 โครงการแผนที่ภาษี เพื่อสามารถจัดเก็บภาษี
ได้ครบถ้วนตรงตาม
จ านวนพื้นที่จริง

จัดเก็บภาษไีด้ครบถ้วน
ตรงตามจ านวนพื้นที่จริง

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จัดเก็บภาษไีด้
ครบถ้วนตรง
ตามจ านวน
พื้นที่จริง ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์

สามารถ
จัดเก็บภาษี
ได้ครบถ้วน
ตรงตาม
จ านวนพื้นที่
จริง

กองการ
คลัง

7 โครงการจัดเก็บภาษเีชิง
รุกบกุถึงบนัไดบา้น

เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ประชาชน

จัดเก็บภาษเีชิงรุกบกุ
ถึงบนัไดบา้นหมู่ที่ ๑-๙

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ80 ของ
การจัดเก็บภาษ ี
ได้เพิ่มขึ้น

สามารถ
จัดเก็บภาษี
ได้ทั่งถึงทกุ
พื้นที่

กองการ
คลัง

8 โครงการ อบต.เคล่ือนที่
 พบประชาชนเพื่อ
จัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นและสนับสนุน
แผนชุมชน

เพื่อไปรับฟงัปญัหาและ
ความต้องของประชาชน
เพื่อน ามาจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

อบต.เคล่ือนที่พบ
ประชาชนเพื่อจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่นและ
สนับสนุนแผนชุมชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการอบต.
เคล่ือนที่ฯเพิ่มขึ้น

สามารถ
แก้ปญัหา
ของ
ประชาชนได้
ตามความ
ต้องของ
ประชาชน

ส านักปลัด

๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
           1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

9 โครงการคัดเลือก
พนกังานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนกังานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน
ผู้มคุีณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏบิติัราชการและ
ใหบ้ริการประชาชน ดีเด่น

เพื่อยกย่องพนกังานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนกังานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนผู้
มคุีณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏบิติัราชการและ
ใหบ้ริการประชาชน ดีเด่น

พนกังานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนกังานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน

- - - - - พนกังานอบต.นา
ทอมคุีณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏบิติั
ราชการและ
ใหบ้ริการ
ประชาชนดีเด่น
เพิ่มขึ้น 100%

ลูกจ้างประจ า
และพนกังาน
จ้างของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาทอน
มขีวัญและ
ก าลังใจใน
การปฏบิติั
ราชการ

ทกุส่วน
ราชการ
ในองค์กร

10 โครงการจัดการ
เลือกต้ังองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและการ
เลือกต้ังอื่นฯ

เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่าย
โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร
และสมาชิก อปท.

จัดการเลือกต้ังตามที่
กฎหมายก าหนด รวมถึง
การประชาสัมพนัธ์การ
เลือกต้ังผู้แทนราษฎร์ 
และสมาชิกวุฒิสภา

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกต้ัร้อย
ละ 8๐ การ
เลือกต้ังประสบ
ความส าเร็จ 
100%

ประชาชนมา
ใช้สิทธิเลือกต้ัง
เพิ่มขึ้น

ส านกัปลัด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
      5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
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วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ
11 โครงการจิตอาสาท าความ

ดีด้วยหวัใจ
เพื่อใหบ้คุลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนได้
รักการพฒันาและการ
ปลูกฝังความเปน็คนมจีิต
อาสาเหน็แกป่ระโยชนส่์วน
ร่วมมากกว่าประโยชนส่์วน
ตน

บ าเพญ็ประโยชนส์ถานที่
เปน็สาธารณะประโยชน์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
พื้นที่มคีวาม
สะอาด ความ
เรียบร้อยใน   สา
ธารณ ประโยชน์

สถานที่
ราชการ   
ศาสนสถานที่
สาธารณ 
ประโยชน ์
อาคาร
สาธารณประโย
ชนไ์ด้รับการ
ดูแลใหเ้กดิ
ความสะอาด
และร่มร่ืน

ทกุส่วน
ราชการ
ในองค์กร

12 โครงการช าระภาษดีีมี
รางวลั

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเกบ็รายได้และผู้
ช าระภาษเีกดิความพอใจ
ประทบัใจและเต็มใจเสีย
ภาษเีพื่อเพิ่มรายได้ใหก้บั
หนว่ยงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ช าระภาษทีี่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้างประมาณ 
750 ราย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 มีผู้
ช าระภาษี

เพิ่มรายได้
ใหอ้บต.นาท
อนลด
ขั้นตอนการ
ปฏบิติังาน

กองคลัง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
      5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
           1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

13 โครงการติดต้ังสาย
เชื่อมต่อระบบ LAN

เพื่อเพิ่มและปรับปรุง
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร
ใหก้้าวทนัยุคสมัยเพื่อให้
บคุลากรใช้งานเข้าถึง มี
ส่วนร่วมและรับข่าวสาร
ข้อมูลได้รวดเร็วถูกต้อง 
ทนัเวลาเพื่อใหบ้คุลากร
สามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้มี
เสถียรภาพเพื่อการ
ท างานอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธภิาพ

เดินสายเชื่อมต่อระบบ
 LAN

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้มี
เสถียรภาพเพื่อ
การท างาน
อย่างรวดเร็ว
และมี
ประสิทธภิาพได้

บคุลากร
สามารถใช้
งาน
อินเตอร์เน็ต
ได้มี
เสถียรภาพ
เพื่อการ
ท างานอย่าง
รวดเร็วและ
มี
ประสิทธภิาพ
และสามารถ
รับ เข้าถึง 
และมีส่วน
ร่วมใน
ข่าวสารข้อมูล

กองคลัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
      5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
           1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ
14 โครงการออกใหบ้ริการรับ

ช าระภาษทีี่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง ภาษปีา้ย

เพื่อเปน็การอ านวยความ
สะดวกในการช าระภาษใีห้
ประชาชนในพื้นที่

ด าเนนิการออกใหบ้ริการ
ช าระภาษ ีทั้ง 9 หมู่บา้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 มา
รับบริการช าระ
ภาษทีี่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง ภาษี
ปา้ย

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ได้รับความ
สะดวกในการ
เสียภาษเีพิ่ม
รายได้ในการ
จัดเกบ็ภาษใีห้
อบต.นาทอน

กองคลัง

15 โครงการจัดกจิกรรม     5
 ส.

เพื่อรักษาความสะอาดภาย 
ในส านกังาน

ท าความสะอาดภายใน
ส านกังานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล     นาทอน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมคีวาม
สะอาดเปน็
ระเบยีบ

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลมคีวาม
สะอาดเปน็
ระเบยีบมาก
ขึ้น

ทกุส่วน
ราชการ
ในองค์กร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

           1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่  5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน
      5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

131



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.1 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สาย มัสยิดเปรีย
อุทศิ หมู่ที่ 1

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

บกุเบกิถนนดินเดิม  กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร หมู่ที่ 1

400,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนายสมดี    
รักษาหมู่ที่ 1

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กอ่สร้างถนน คสล.
รายละเอยีดตามแบบแปลน
ตามที่ อบต. หมู่ที่ 1

300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก

กองช่าง

3 โครงการขุดฝายน้้าล้น
คลองนาทอน หมู่ที่ 1

เพื่อลดปญัหาน้้า
ทว่มขัง

ขุดลอกด้านหนา้ฝายน้้าล้น
คลองนาทอนขุดลอกด้านหลัง
ฝายน้้าล้นคลองนาทอน 
รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก้าหนด หมู่ที่ 1

500,000 ลดปญัหาน้้า
ทว่ม

สามารถลด
ปญัหาน้้าทว่ม
ขังได้ดียิ่งขึ้น

กองช่าง

500,000 400,000 300,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนหมู่บา้นและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 1



แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
 แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 1

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย      
หนองใหญ่ - บารายี   
หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,275 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,100 ตร.ม. หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 
เมตร (รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่ก้าหนด)  
หมู่ที่ 1

3,086,000 ความพงึพอใจ  
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง/

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายข้างโรงเรียน
บา้นนาทอน  หมู่ที่ 1  
บา้นนาทอน

เพื่อใหป้ระชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร  ยาว 1,2750 เมตร
รายละเอยีดตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก้าหนด

4,826,400 ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๘๐   
ของใช้บริการ
สัญจรไปมา

ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบา้น นาง
ใจ ศรีจันทร์   หมู่ที่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร        
หมู่ที่ 1

๖๕๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ  
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนปาล์ม-เขานุ้ย 
(ต่อเติม)หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชน มี
ถนนใช้สัญจรที่ได้
มาตรฐาน

กอ่สร้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000  เมตร  หมู่ที่ 1 และ-
 หมู่ที่ 2

1,000,000 ความพงึพอใจ   
ร้อยละ ๘๐      
 ของผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง/และ
หน่วยอื่น

7,912,400 1,000,000 650,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ฝายหนองใหญ่  หมู่ที่ ๒

เพื่อใหป้ระชาชนมี
 ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.กวา้ง ๔ 
เมตร  ยาว ๒๕๐ เมตร    
หมู่ที่ ๒

๖๕๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

9 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสายทอนหาร – 
ทา่เรือ  หมู่ที่ ๒

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนดินเดิมกวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,800 เมตร 
พร้อม วางทอ่ หมู่ที่ ๒

1,200,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทา่เรือคลองเปรีย   
    หมู่ที่ 2

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร  ยาว  470เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,880 
ตารางเมตร  หนา 0.15  
เมตร ไหล่ทางหนิผุข้างละ 
0.50 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้้า  หมู่ที่ 2

1,135,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

1,135,000 ๑,๘๕๐,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

134

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 2



แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบา้นนายพหล
 บา้นหนองใหญ่ หมู่ที่ 2

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.   กวา้ง
 4.00 เมตร  ยาว 
300.00 เมตร หมู่ที่ 2

726,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กุโบร์ ๑๐๐ ป ีหมู่ที่ 2 
บา้นนากลาง

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีถนนใช้สัญจรที่
ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนน คสล.  กว้าง ๔.
00 เมตร  ยาว 914.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ  0.50 เมตร หมู่ที่
 ๒ หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ย
กว่า 3,656.00   เมตร 
(รายละเอยีดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.ก้าหนด)

2,400,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้ 
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง   
(รหสัสายทาง
 สต.ถ.
28006)

2,400,000 726,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 2



แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สระอีโส๊ะ หมู่ที่ 2

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ระยะ A ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 508 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 2,032 
ตรม. ระยะ B ขนาดกว้าง 5  
เมตร ยาว 160 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 
800 ตารางเมตร  รวมพื้นที่
ไมน่อ้ยกว่า 2,832 ตรม. หนา
 0.15  เมตร ไหล่ทางหนิผุ
ข้างละ 0.50 (รายละเอยีด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต.    นาทอน
ก้าหนด)

438,600 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
 ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

14 ก่อสร้างระบบประปา
คลองสาเหล็ม หมู่ที่ 2

เพื่อใหม้นี้้าประปา
ส้าหรับอปุโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ

ก่อสร้างระบบประปาคลอง
สาเหล็ม หมู่ที่ 2

200,000 จ้านวนครัวเรือน
มนี้้าใช้อย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนม ี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
มคุีณภาพ

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างทอ่
เหล่ียมเสริมเหล็กสาย
ทางเข้ารร.ทุ่งหวา้   
วทิยาคาร  หมู่ที่ 2

เพื่อลดปญัหาน้้า
ทว่มขัง และน้้า
ทว่มบา้นประชาชน

กอ่สร้างทอ่เหลียมเสริมเหล็ก 
(รายละเอยีดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ อบต.      
นาทอนก้าหนด) หมู่ที่ 2

400,000 ลดปญัหาน้้า
ทว่มขังได้ ร้อย
ละ ๙๐

สามารถลด
ปญัหาน้้าทว่ม
ขัง

กองช่าง

  แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 2

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



838,600 200,000

แบบ ผ.02/1
   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทอนหาร หมู่ที่ ๒   
   (ต่อเติม)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
 ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล กวา้ง 
๔.00 เมตร ยาว 700 
เมตร  หมู่ที่ ๒ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต.ก้าหนด

๑,๖๗๔,๕๐๐ ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้ เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

17 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิม สายหวัโค้งหนอง
ใหญ่  หมู่ที่ 2

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนน ดินเดิมกวา้ง 6
  เมตร  ยาว 1,000.- 
เมตร หมู่ที่ 2

740,000 ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้ เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบา้นนายขาว หมู่ที่
 2

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีถนนใช้สัญจรที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง ๔ 
เมตร ยาว 50 เมตร  หมู่ที่
 ๒

๑๓๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้ เส้นทาง 
สัญจรไปมา

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

19 โครงการขุดลอกแหล่งน้้า
สาธารณะภายในต้าบล 
(สระหนองใหญ)่ หมู่ที่ 2 
บา้นนากลาง

เพื่อใหม้นี้้าส้าหรับ
อปุโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ปริมาณดินขุดไมน่อ้ยกว่า
3,793 ลูกบาศกเ์มตร 
(รายละเอยีดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ อบต.ก้าหนด)

๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพงึพอใจ  
ร้อยละ ๘๐

ประชาชนม ี
น้้าประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
มคุีณภาพ

ส้านกัปลัด/    
กองช่าง

800,000 2,414,500 ๑๓๐,๐๐๐

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 2

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ.02/1

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลวงนอม หมู่ที่ 3

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรของ
ประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง      
 ๔ เมตร หมู่ที่  ยาว 230 
เมตร  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
ที่ อบต.ก้าหนด หมู่ที่ 3

546,900 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้ 
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นช่องไทร (ควน
ปลัก) หมู่ที่ 3

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4
 เมตร  ยาว  1,625 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กวา่ 6,500 ตารางเมต  
หนา 0.15  ม. ไหล่ทางหนิ
ผุข้างละ 0.50 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่ อบต.
 นาทอนก้าหนด)

3,955,700 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

546,900 3,955,700

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 3

งบประมาณและที่มา
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โครงการ วัตถุประสงค์ที่



แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วงัใหม่ ปา่ชุมชน หมู่ที่ 3

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้าง ถนน คสล. กวา้ง 
5 เมตร  ยาว 450 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,250 ตารางเมตร  หนา 
0.15  เมตร ไหล่ทางหนิผุ
ข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 3

1,368,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐   
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์รอบอ่างเก็บน้้า  
ช่องงับ หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน มี
สวนสาธารณะไว้
พกัผ่อน

ปรับปรุงภมูิทศัน์อ่างเก็บน้้า
ช่องงับเปน็แหล่งเทอ่งเที่ยว
หมู่ที่ ๓

๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
นักทอ่งเที่ยวมี
ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๘๐

ประชาชนใช้
เปน็ที่พกัผ่อน
หย่อนใจ

ส้านักปลัด/   
 กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอบอ่างเก็บน้้า ช่องงับ
หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชน 
มีถนนใช้สัญจรที่
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3780.10 ตารางเมตร 
หมู่ที่ 3

2,269,300 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐   
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

1,368,000 500000 2,269,300

  แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์โครงการ

139

งบประมาณและที่มา
ที่



แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม  สายมะ
นาซะห ์ ทุ่งตากแดด-
ยางงาม หมู่ที่ 3      
บา้นช่องไทร

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กอ่สร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 
 ๔  เมตร. ยาว 1,220 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า
 4,880 ตารางเมตร  หนา  
0.15  เมตร  ไหล่ทางหนิผุ
ข้างละ0.50 เมตร
(รายละเอยีดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ อบต.      
นาทอนก้าหนด)

2,980,500 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายยวนผ้ึง หมู่ที่ 3    
 บา้นช่องไทร

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กอ่สร้างถนนคสล.กว้าง  4  
เมตร . ยาว 1,000 เมตร หมู่
ที่ 3

2,520,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภยั 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

๒,๕๒๐,๐๐๐ 2,980,500

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 3

โครงการ วัตถุประสงค์

140

ที่



แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลวงนอม  หมู่ที่  3
 บา้นช่องไทร

เพื่อความสะดวก ใน
การสัญจรของ
ประชาชน

กอ่สร้างถนนคสล.กว้าง  ๔ 
เมตร ยาว 230 เมตร       
หมู่ที่ 3  (รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ 
อบต.นาทอนก้าหนด)

546,900 ความพงึพอใจ  
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้ เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

546,900

141

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 3



แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายใน
โรงเรียนบา้นวงัตง     
หมู่ที่ ๔ บา้นวงัตง

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง  4
  เมตร  ยาว 105 เมตร   
 หมู่ที่ 4

478,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
 ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ลุ่มไม้เหล่ียม  หมู่ที่ ๔
บา้นวงัตง

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.  กวา้ง  
4  เมตร  ยาว 500 เมตร 
หมู่ที่ 4

1,260,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
 ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สวนมะพร้าว-ครูเหย็บ 
หมู่ที่ ๔ บา้นวงัตง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๔

๕๕๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐   
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

478,000 ๑,๒๖๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐

โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 4
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งบประมาณและที่มา
ที่



แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

31 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสาย บา้นบงัเซ–
ฝายน้้าล้น(สายใหม)่  
หมู่ที่ ๔  บา้นวงัตง

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.  กวา้ง 
๔ เมตร  ยาว ๓๐๐ เมตร

๓๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ  
ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายหลัง
โรงเรียนบา้นวงัตง    
หมู่ที่ ๔ บา้นวงัตง

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีถนนสาหรับใช้
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนนคสล กวา้ง ๔ 
เมตร ยาว 168 เมตร      
 หมู่ที่ ๔

400,000 400,000 ความพงึพอใจ  
ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

33 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟลัต์ติก คอนกรีต
สายทางเข้าทา่เรือ อ่าว
พก หมู่ที่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล. คสล. 
กวา้ง 4 ม.  ยาว  1,180 
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 4,720 ตาราง
เมตร

1,894,100 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

143

งบประมาณและที่มา



34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายรอบกุโบร์ หมู่ที่ ๔

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.  กวา้ง ๔
 เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร    
หมู่ที่ ๔

๕๕๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

1,894,100 ๔๐๐,๐๐๐ 950,000 ๓๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบา้นนายเหม      
หมู่ที่ 4 บา้นวงัตง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๑,363 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
5,452 ตารางเมตร  หนา 
0.15  เมตร ไหล่ทางหนิผุ
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
วางทอ่ระบายน้้า  หมู่ที่ 4
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
5,452 ตรม. หนา 0.15  
เมตร  ไหล่ทางหนิผุข้างละ
 0.50 เมตร พร้อมวางทอ่
ระบายน้้า  หมู่ที่ 4

3,216,600 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้ 
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

  แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 4
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3,216,600

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

36 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสายบา้นโต๊ะเล๊ียะ  
หมู่ที่ ๕  บา้นทา่ศิลา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนดินเดิม กวา้ง ๔
 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร    
หมู่ที่ ๕

๒๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

37 โครงการติดต้ังระบบ
กรองน้้าประปาหมู่บา้น 
(ทางเข้าต้าบลขอน
คลาน) หมู่ที่ 5 บา้น    
ทา่ศิลา

เพื่อใหม้ีน้้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคสะอาด
อย่างเพยีงพอ

ติดต้ังระบบกรองน้้าประปา
หมู่บา้น(ทางเข้าต้าบลขอน
คลาน) ตามแบบแปลนที่
อบต.ก้าหนด  หมู่ที่ 5

500,000 จ้านวน
ครัวเรือนมีน้้า
ใช้สะอาดอย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมีน้้า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง
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38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายกุโบร์ทา่ศิลา  
หมู่ 5 บา้นทา่ศิลา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.ก้าหนด หมู่ 5

400,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

500,000 ๒๐๐,๐๐๐ 400000

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายกุโบร์ ในโกรย หมู่ที่
 5 บา้นทา่ศิลา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง ๔ 
เมตร  ยาว 200 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 800
 ตาราเมตร หนา 0.15  
เมตร ไหล่ทางหนิผุข้างละ 
0.50 เมตร  หมู่ที่ 5

515,300 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

งบประมาณและที่มา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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40 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.สายบา้นนายหาก 
นรินทร์ หมู่ที่ ๕      
บา้นทา่ศิลา

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.ก้าหนด  ม.5

400,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

41 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์อ่าวเก็บน้้าหว้ย
โต๊ะโส๊ะ หมู่ที่ 5      
บา้นทา่ศิลา

เพื่อเปน็ที่พกัผ่อน
เพื่อส่งเสริมเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยว

ปรับปรุงภมูิทศัน์อ่าวเก็บ
น้้าหว้ยโต๊ะโส๊ะ-เปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยว   หมู่ที่ 5

100,000 ประชาชนและ
ชุมขนมาใช้
สถานที่พกัผ่อน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนและ
ชุมขนมาใช้
สถานที่พกัผ่อน

ส้านักปลัด/
กองช่าง

515,300 400000 100,000

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
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42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ช่องติงมุด หมู่ที่  5 -วงั
เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 
(ต่อเติม) บา้นทา่ศิลา

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
 กวา้ง ๔ เมตร ยาว 300  
เมตรปงีบประมาณ พ.ศ. 
2567 กวา้ง 4 เมตร ยาว
 130 ม. หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9

๖๔๘,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ เพิ่มความ
ปลอดภยัร้อย
ละ80 ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัใน
การเส้นทาง
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สสายบา้น      
นายสมเดฃ เจริญฤทธิ์
หมู่ที่ 5 บา้นทา่ศิลา

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน

กวา้ง 5 ม. ยาว 150 เมตร
 หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.ก้าหนด  ม.5

400,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

๖๔๘,๐๐๐ 720,000 648,000 320,000 ๖๔๘,๐๐๐

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 6

งบประมาณและที่มา
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44 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสายทา่เรือฝ่ัง
ตะวนัตก  หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนกวา้ง  5 เมตร 
ยาว  500 เมตร  หมู่ที่ 6

337,500 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐     
   ของผู้ใช้
เส้นทาง    
สัญจรไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปา่แก่ (ต่อเติม)  
หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4
 เมตร ยาว 500 เมตร     
หมู่ที่ 6

1,214,000 ความพงึพอใจ  
   ร้อยละ ๘๐  
      ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

46 โครงการซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต 
บา้นทา่ข้ามควาย     
หมู่ที่ 6

เพื่อซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างถนนให้
ใช้ได้ ตามปกติ

ซ่อมแซมและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีตหรือพารา
แอสฟลัต์คอนกรีต บา้นทา่
ข้ามควายหมู่ที่ 6

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพงึพอใจ  
 ร้อยละ ๘๐    
   ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

200000 1,414,000 200,000 537,500 200000

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 6

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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47 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสายบา้นนางสุดใจ 
หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนกวา้ง 5 ม.ยาว
 300 เมตร หมู่ที่ 6

325,000 ความพงึพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบา้นผู้ใหญ-่ทา่เรือ
(แหล่งที่ 2 )  หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4
 เมตร  ยาว 665 เมตร    
หมู่ที่ 6

1,594,900 ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปา่แก่ (ต่อเติม)   
หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล . กวา้ง 
4 เมตร  ยาว 500 เมตร  
หมู่ที่ 6

1,214,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างติดต้ัง
ราวกันตกบริเวณโค้ง
ถนนสายทา่ข้ามควาย  
หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภยัแก่ผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา

ติดต้ังราวกันตกบริเวณโค้ง
ถนนสายทา่ข้ามควาย ยาว 
63.00 เมตร   หมู่ที่ 6

160,000 เพิ่มความ
ปลอดภยัร้อย
ละ 80 ของผู้ใช้
เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
ในการเส้นทาง
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

160,000 1,214,000 1,594,900 325,000

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
  แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 6

งบประมาณและที่มา
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51 โครงการกอ่สร้างคูระบาย
น้้า คสล.สายโค้งบา้นนาย
สุรินทร์  บา้นนายหนาด 
หมู่ที่ ๖

เพื่อลดปญัหาน้้า
ทว่มขังในช่วงฤดูฝน

กอ่สร้างคูระบายน้้า คสล. 
กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๐.
00  เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร 
หมู่ที่ ๖

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ลดปญัหาน้้า 
ทว่มขังได้ ร้อยละ
 ๙๐

สามารถลด
ปญัหาน้้าทว่มขัง
ได้ดียิ่งขึ้น

กองช่าง

52 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๖

เพื่อใหป้ระชาชนมี 
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคสล. กว้าง    ๔.
00 เมตร ยาว 665.00 เมตร
  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอน
กรีคไมน่อ้ยกว่า 2,660.00 
เมตร  (รายละ เอยีดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.ก้าหนด) หมู่ที่ ๖

1,650,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง   
(รหสัสายทาง 
สต.ถ.28010)

53 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ช่องสะบา้ หมู่ที่ ๖

เพื่อใหป้ระชาชนมี 
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน

กอ่สร้างถนนคสล.กว้าง     ๔.
00 เมตร  200.00 ยาว   
หมู่ที่ ๖

๔๗๕,๖๐๐ ๔๗๕,๖๐๐ 951200 ความพงึพอใจ  
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งตากแดด  หมู่ที่ ๖

เพื่อใหป้ระชาชนมี
 ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง ๔.
00 เมตร กวา้ง ๔.00 
เมตรยาว ๓๐๐.00 เมตร 
หมู่ที่ ๖

๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๘๐   
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

1,650,000 ๘๕๐,๐๐๐ ๔๗๕,๖๐๐ 475600 ๓,๔๕๑,๒๐๐

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเข้ามัสยิดเก่า บา้น
ทา่ข้ามควาย

เพื่อใหป้ระชาชนมี
 ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง ๔.
00 เมตร  ยาว     62.00
 ม. หมู่ที่ ๖ รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่อบต.ก้าหนด

๑๔๗,๓๐๐ ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายช่องสะบา้-บารายี  
หมู่ที่ 6 บา้นทา่ข้าม
ควาย

เพื่อใหป้ระชาชนมี
 ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล. กวา้ง ๔ 
 ยาว 1,490 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 5,960 
ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร  ไหล่ทางหนิผุข้างละ
 0.50 ม. พร้อมวางทอ่
ระบายน้้า  หมู่ที่ 6

3,612,100 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

๑๔๗,๓๐๐ 3,612,100

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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57 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสายกุโบร์เก่า-บารา
ยีหมู่ที่ ๗

เพื่อใหป้ระชาชนมี
 ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 7 
เมตร  ยาว 770 เมตร      
  หมู่ที่ ๗

๖๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ 
ร้อยละ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

58 โครงการขยายต่อเติม
ถนนสายกุโบร์ – 
สายในวงั หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตรยาว 
1,500 เมตรยาว 1,500 
เมตรพร้อม วางทอ่         
หมู่ที่ 7

1,012,500 ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ๘๐  
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สาย กุโบร์เก่า หมู่ที่ 7 
บา้นบารายี  หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง  4 
 เมตร  ยาว   770  เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,080 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร  ไหล่ทางหนิผุ
ข้างละ 0.50 เมตร  หมู่ที่ 7

1,842,300 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

๖๐๐,๐๐๐ 1,842,300 1,012,500

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
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แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 7

งบประมาณและที่มา



60 โครงการติดต้ังระบบ
กรองน้้าประปา สวนส้ม
(ทา่ซิว) หมู่ที่ 7

เพื่อใหม้ีน้้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคสะอาด
อย่างเพยีงพอ

ติดต้ังระบบกรองน้้าตาม
แบบแปลนที่อบต.ก้าหนด 
หมู่ที่ 7

200,000 จ้านวน
ครัวเรือนมีน้้า
ใช้สะอาดอย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมีน้้า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

61 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสายกุโบร์เก่าบารายี
  หมู่ที่ ๗

เพื่อใหป้ระชาชนมี
 ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง 7 
เมตร  ยาว 770 เมตร      
 หมู่ที่ ๗

๖๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ร้อยละ๘๐ของ
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สาย กุโบร์เก่า หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง  4 
 เมตร  ยาว   770  เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,080 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร  ไหล่ทางหนิผุ
ข้างละ 0.50 เมตร  หมู่ที่ 7

1,842,300 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐ 1,842,300 600,000

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
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แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 7

งบประมาณและที่มา



63 โครงการติดต้ังระบบ
กรองน้้าประปา สวนส้ม
(ทา่ซิว) หมู่ที่ 7

เพื่อใหม้ีน้้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคสะอาด
อย่างเพยีงพอ

ติดต้ังระบบกรองน้้าตาม
แบบแปลนที่อบต.ก้าหนด 
หมู่ที่ 7

200,000 จ้านวน
ครัวเรือนมีน้้า
ใช้สะอาดอย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมีน้้า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

64 โครงการซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายแยกทางหลวง 
หมายเลข 416       
(กม.ที่ 12.2550)    
 -บา้นบารายี หมู่ที่ 7

เพื่อซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างถนนให้
ใช้ได้ ตามปกติ

ซ่อมแซมและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางคอนกรีตแอส
ฟลัทติ์กหรือพาราแอสฟลัต์
คอนกรีต สายแยกทางหลวง
 หมายเลข 416(กม.ที่
12.2550)-บา้นบารายี 
หมู่ที่ 7

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง/
สวสัดิการ
สังคม

65 โครงการก่อสร้างหอถัง
เก็บน้้าประปาหมู่บา้น 
สระหลังมัสยิด        
หมู่ท ี๗

เพื่อเก็บน ้ำและ
จ่ายน้้าไปตามทอ่
ประปาหมู่บา้น

ก่อสร้างหอถังเก็บ
น้้าประปารายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก้าหนด  
 หมู่ท ี๗

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ครัวเรือนมีน้้า
ใช้อย่างเพยีงพอ

ประชาชนมี
แหล่งน้้า
อุปโภคและ
บริโภค

กองช่าง

100,000 300,000 400,000 100,000 400,000

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 7



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

66 โครงการบกุเบกิถนน
สายข้างโรงเรียน บารายี
 - สายในวงั  หมู่ท ี๗

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนดินเดิม สายข้าง
โรงเรียนบารายี –วงัใหม่   
 หมู่ท ี๗

200,000 200,000 400,000 ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้าง  ฝ่าย
น้้าล้นหมู่ท ี๗

เพื่อเพื่อการเก็บ
กักน้้าใช้การ
เกษตรกรรม และ
บรรเทาปญัหาภยั
แล้ง

สร้างฝ่ายน้้าล้นสายในวงั 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก้าหนด หมู่ที่
 7

200,000 200,000 เพิ่มความชุ่ม
ชื้นและความ
สมบรูณ์ทาง
ระบบนิเวศ
ใหแ้ก่พื้นที่

เปน็แหล่งน้้า
เพื่อเสริม
การเกษตร 
และบรรเทา
ปญัหาภยัแล้ง
ในพื้นที่
ด้าเนินการ

กองช่าง

68 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสายเจริญฤทธิอ์ุทศิ

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนดินเดิมกวา้ง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร    
สายเจริญฤทธิอ์ุทศิ  หมู่ท ี๗

250,000 ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

200,000 200,000 250,000 200,000 850,000

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 7
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          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) จะได้รับ รับผิดชอบ

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลอง  ส่งน้้า 1 
(ต่อเนื่อง)  หมู่ที่ 8

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.  กวา้ง  
 4  เมตร   ยาว  1,200 
เมตร หมู่ที่ 8

2,772,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
 ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมสายรอบ
ฝายน้้าล้นหว้ยวงัตง   
หมู่ที่ 8

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล.     กวา้ง
 4 เมตร ยาว  585  เมตร 
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,340 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหนิผุ
ข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 8

1,398,900 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาและปรับปรุงภมูิ
ทศัน์สนามกีฬากลาง   
 อ. ทุ่งหวา้

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก,
เยาวชน,ประชาชน
รักการออกก้าลัง
กาย

ก่อสร้างลานกีฬาและ
ปรับปรุงภมูิทศัน์สนามกีฬา
กลาง อ. ทุ่งหวา้   หมู่ที่ ๘

๑,๐๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๗๐ 
ของผู้ใช้บริการ 
 สนามกีฬา
กลาง  อ. ทุ่งหวา้

เด็ก,เยาวชน
ร่างกาย
แข็งแรง
หา่งไกลยาเสพ
ติด

กอง
การศึกษาฯ/
กองช่าง

๒,๓๙๘,๙๐๐ 2,772,000

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 8

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคูส่งน้้า  2 หมู่ที่ 8

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.      กวา้ง
  4  เมตร           ยาว  
1,270 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 5,080 ตาราง
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางหนิผุข้างละ 0.50 
เมตร  หมู่ที่ 8

3,287,300 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั 
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
 ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

73 โครงการซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างพารา
แอสฟลัต์คอนกรีต 
สายบา้นทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 8

เพื่อซ่อมแซมถนน
ใหใ้ช้ได้ ตามปกติ

ซ่อมแซมและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 
คอนกรีตหรือพารา
แอสฟลัต์คอนกรีต สายบา้น
 ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง/

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เขานางด้าหลัก 14   
หมู่ที่ 8

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนน  คสล. กวา้ง 
 5 เมตร  ยาว 900 เมตร  
 หมู่ที่ 8

1,178,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

100,000 100,000 4,565,300 100000 100000

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

158

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 8

งบประมาณและที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

75 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์อ่างเก็บน้้าวงัตง 
หมู่ที่ ๘

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทศัน์แหล่ง
ทอ่งเที่ยวใหดี้ขึ้น

ปรับปรุงภมูิทศัน์อ่างเก็บน้้า
วงัตงเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว   
 หมู่ที่ ๘

๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน
นักทอ่งเที่ยวมี
ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๘๐

มีประชาชนมา
ทอ่งเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น

ส้านักปลัด/
กองช่าง

76 โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บา้นหลวงพษิ - บา้น
สมหมาย หมู่ที่ ๘

เพื่อใหป้ระชาชนมี
 ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.กวา้ง ๔ 
เมตร ยาว ๙๐๐ ม.หมู่ที่ ๘

๒,๔๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ   
ร้อยละ ๘๐    
ของผู้ใช้เส้นทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง/

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 8

159

งบประมาณและที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าควน          
หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.      กวา้ง
  4  เมตร  ยาว  1,730  
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 6,920 ตารางเมตร  หนา
 0.15 เมตร  ไหล่ทางหนิผุ
ข้างละ 0.50 เมตร  พร้อม
วางทอ่ระบายน้้า หมู่ที่ 9

4,289,100 4,289,100 ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภยั 
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

78 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสายบา้นใหม่ 
(น้องหนัน)  หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนดินเดิมกวา้ง 5 
เมตร  ยาว 350 เมตร    
หมู่ที่ 9

236,300 ความพงึพอใจ 
 ร้อยละ ๘๐  
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

79 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสาย บา้นนาง
รอมล๊ะ หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนดินเดิม กวา้ง 5
 เมตร ยาว 1,000 เมตร  
 หมู่ที่ 9

675,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

675000 4,289,100 4,289,100 236,300

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

          2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 9

งบประมาณและที่มา



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

80 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสายบา้นใหม่ 
(น้องหนัน)  หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนดินเดิมกวา้ง 5 
เมตร ยาว 350 เมตร     
หมู่ที่ 9

236,300 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

81 โครงการบกุเบกิถนนดิน
เดิมสาย บา้นนาง
รอมล๊ะ หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

บกุเบกิถนนดินเดิม กวา้ง 5
 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หมู่ที่ 9

675,000 ความพงึพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

236,300 675,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาหมู่บา้น หมู่ที่ 9



แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

             2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
1 โครงการก่อสร้างคู

ระบาย คสล.บา้นนา
ทอน (ต่อเติม)หมู่ที่ 1

เพื่อลดปญัหา  น ้า
ทว่มขังเพื่ออ้านวย
ความสะดวกประชาชน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
 ก้าหนด  ทอ่
ระบายน ้า  หมู่ที่ 1

600,000 ลดปญัหา
น ้าทว่มขังได้
 ร้อยละ ๙๐

สามารถลด
ปญัหาน ้าทว่มขัง

กองช่าง/ทาง
หลวงชนบท

2 โครงการติดตั งไฟฟา้
สาธารณะ พลัง
แสงอาทติย์ โซล่าเซลล์
ในต้าบลนาทอน      
หมู่ที่ 1 - 9

เพื่อลดพื นที่เส่ียงใน
เวลากลางคืนเพื่อลด
ปญัหาอาชญากรรม
ในพื นที่เพื่อเพิ่มความ
สวา่ง

ติดตั งระบบไฟฟา้
ส่องสวา่ง โซล่า
เซลล์ในพื นที่เส่ียง 
หมู่ที่ 1 - 9

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ความพงึ
พอใจ     
ร้อยละ 90
ของ
ประชาชน
ในพื นที่

ดลดพื นที่เส่ียง
ในเวลากลางคืน
ลดปญัหา
อาชญากรรมใน
พื นที่

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

50,000,000 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 50,600,000 50,000,000 50,000,000

161

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

องค์การบริหารสว่นต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า จงัหวัดสตูล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

             2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะได้รับ รับผิดชอบ
3 โครงการขุดลอกแหล่ง

น ้าสาธารณะภายใน
ต้าบล  หมู่ที่ 1 -9

เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาน ้าทว่มขัง  เพื่อ
มีน ้าอุปโภคและ
บริโภคใช้

ขุดลอกหว้ย ขุด
ลอกสระน ้า ขุด
ลอกคลอง
สาธารณะ 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
ก้าหนด ภายใน
ต้าบล  หมู่ที่ ๑-9

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวน
ครัวเรือน มี
น ้าใช้อย่าง
เพยีงพอ

ประชาชนมีน ้า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลานช้างเชื่อม
แหล่งอุทยานธรณีโลก

เพื่อเชื่อมแหล่ง
ทอ่งเที่ยวอุทยานธรณี
โลกเพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.
กวา้ง  4   เมตร   
ยาว  720  เมตร
หนา 0.15 เมตร  
 ไหล่ทางหนิผุข้าง
ละ 0.50 เมตร   
 หมู่ที่ 4

1,885,900 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้เส้นทาง
สัญจรมี
ความ
ปลอดภยั

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ น

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

3,000,000 3,000,000 4,885,900 3,000,000 3,000,000
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แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

             2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลานช้างเชื่อม
แหล่งอุทยานธรณีโลก 
 หมู่ที่ 4

เพื่อเชื่อมแหล่ง
ทอ่งเที่ยวอุทยานธรณี
โลก เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

ก่อสร้างถนนคสล.
กวา้ง  4  เมตร   
ยาว 720  เมตร
หรือพื นที่ ไม่น้อย
กวา่ 2,880 
ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร  ไหล่
ทางหนิผุข้างละ 
0.50 เมตร   หมู่ที่
 4

- - 2,000,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้เส้นทาง
สัญจรมีความ

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภยั
ยิ่งขึ น

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

6 โครงการก่อสร้างทา่
เทยีบเรือประมงชายฝ่ัง
  หมู่ที่ ๕

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกใหช้าวประมง
ชายฝ่ังในการจอดเรือ
ขึ นปลาและเก็บเคร่ือง
 มือประมง

ก่อสร้างทา่เทยีบ
เรือประมงกวา้ง ๕
 ยาว ๒๐ เมตร     
  หมู่ที่ ๕

๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้บริการทา่
เทยีบ
เรือประมง

ประชาชนได้
ความสะดวกใน
การประกอบ
อาชีพประมง

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

6,000,000
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แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

             2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

7 โครงการก่อสร้าง
สะพานศึกษาธรรมขา
ติ ณ. จุดเรียนรู้ปา่ชาย
เลย  (walk way) 
ชุมชนบา้น ทา่ศิลา

เพื่อใหเ้ปน็แหล่งศึกษา
ธรรมชาติปา่ชายเลน
แก่เยาวชนและ
ประชาชน

ก่สะพานศึกษา
ธรรมขาติ ระบบ
นิเวศน์ ปา่ชายเลย
หมู่ที่ 5

500,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าชม
ระบบ
นิเวศน์ปา่
ชายเลน

เยาวชนและ
ประชาชนมี
แหล่งได้ศึกษา
ระบบนิเวศน์ปา่
ชายเลน

กองช่าง/ปา่
ชายเลน

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ช่องติงมุดวงั
เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๕ -
 หมู่ที่ ๙  (ต่อเติม)

เพื่อใหป้ระชาชนมี 
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตกวา้ง ๕ 
เมตร ยาว ๒,๔๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
 หมู่ที่ ๕- หมู่ที่ ๙

๗,๘๔๔,๕๐๐ ๗,๘๔๔,๕๐๐ ๗,๘๔๔,๕๐๐ ๗,๘๔๔,๕๐๐ ๗,๘๔๔,๕๐๐ ความพงึ
พอใจ     
ร้อยละ ๘๐

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ น

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

9 โครงการก่อสร้างทา่
เทยีบเรือประมงชายฝ่ัง
 หมู่ที่ ๖

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกใหช้าวประมง
ชายฝ่ังในการจอดเรือ
ขึ นปลาและเก็บเคร่ือง
 มือประมง

ทา่เทยีบเรือประมง
 กวา้ง ๕ ยาว      
๒๐ เมตร  หมู่ที่ ๖

๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้บริการทา่
เทยีบเ

ประชาชนได้
ความสะดวกใน
การประกอบ
อาชีพประมง

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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๗,๘๔๔,๕๐๐ ๗,๘๔๔,๕๐๐ ๑๒,๓๔๔,๕๐๐ ๗,๘๔๔,๕๐๐ ๗,๘๔๔,๕๐๐

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

             2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

10 โครงการก่อสร้างทา่
เทยีบเรือประมงชายฝ่ัง
 บริเวณสะพานบารายี
 - ทุ่งทะนานหมู่ที่ ๗

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกใหช้าวประมง
ชายฝ่ังในการจอดเรือ
ขึ นปลาและเก็บเคร่ือง
 มือประมง

ทา่เทยีบเรือประมง
  กวา้ง ๕ ยาว   
๒๐ เมตร  หมู่ที่ ๗

๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้บริการทา่
เทยีบเรือ

ประชาชนได้
ความสะดวกใน
การประกอบ
อาชีพประมง

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

11 โครงการก่อสร้าง
สะพานศึกษาธรรมขา
ติ ณ. จุดเรียนรู้ปา่ชาย
เลย  (walk way) 
ชุมชนบา้น บารายี

เพื่อใหเ้ปน็แหล่งศึกษา
ธรรมชาติปา่ชายเลน
แก่เยาวชนและ
ประชาชน

ก่สะพานศึกษา
ธรรมขาติ ระบบ
นิเวศน์ ปา่ชายเลย
หมู่ที่ 7

500,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าชม
ระบบ
นิเวศน์ปา่
ชายเลน

เยาวชนและ
ประชาชนมี
แหล่งได้ศึกษา
ระบบนิเวศน์ปา่
ชายเลน

กองช่าง/ปา่
ชายเลน

500,000 ๔,๐๐๐,๐๐๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

             2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

13 โครงการต่อเติมคู
ระบายน ้าคอนกรีต
สายบา้นนางรัชนี

เพื่อลดปญัหาน ้าทว่ม
ขังเพื่ออ้านวยความ
สะดวกประชาชน

ทอ่ระบายน ้ากวา้ง
 60 ซ.ม. ยาว 
200 เมตรหมู่ที่ 9

600,000 สามารถลด
ปญัหาน ้า
ทว่มขังได้ 
ร้อยละ ๙๐

สามารถลด
ปญัหาน ้าทว่ม
ขังประชาชนได้
ความอ้านวย
ความสะดวก
ยิ่งขึ น

กองช่าง/ทาง
หลวงชนบท

13 โครงการก่อสร้าง
อาคารพพิธิภณัฑ์
อุทยานธรณีโลก

เพื่อเปน็อาคารแสดง
พพิธิภณัฑ์อุทยานธรณี
โลกและชมภาพยนตร์
เกี่ยวกับอุทยานธรณี
โลก

อาคาร กวา้ง 12 
เมตรยาว 30 เมตร
 จ้านวน 3 ชัน
จ้านวน 1 หลังตาม
 รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
 ก้าหนด หมู่ที่ 9

- 25,500,000 ความพงึ
พอใจ ร้อย
ละ 90  
ของผู้ 
พพิธิภณัฑ์
อุทยานธรณี
โลก

เปน็ที่รองรับ
นักทอ่งเที่ยว
ที่มาเที่ยวชม
พพิธิภณัฑ์
อุทยานธรณีโลก
และชม
ภาพยนตร์
เกี่ยวกับอุทยาน
ธรณีโลก

ส้านักงาน
จังหวดัสตูล/
กองศึกษฯ 
อบต.นาทอน

25,500,000 600,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากอุทยานธรณโีลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
           ๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

             2.2 แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท) KPI จะไดร้ับ รับผิดชอบ

14 โครงการปรับปรุง
ศูนย์บริการ
นักทอ่งเที่ยว         
(อบต.นาทอน)

เพื่อบริการนักทอ่งเที่ยว ปรับปรุงอาคาร - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ความพงึ
พอใจ     
ร้อยละ ๘๐

นักทอ่งเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ น

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

16 โครงการก่อสร้าง
อาคารกีฬา 
เอนกประสงค์   อบต.
นาทอน(โรงยิม)

เพื่อใช้ส้าหรับแข่งขัน
กีฬาเพื่อใช้ส้าหรับท้า
กิจกรรมต่างๆ

ก่อสร้างอาคารกีฬา
เอนกประสงค์
รายละเอียดและ
ปริมาณงานตาม
แบบแปลนที่อบต.
ก้าหนด

- 10,000,000 10,000,000 ความพงึ
พอใจ     
ร้อยละ ๘๐  
      ของผู้ใช้

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สถานที่ แข่งขัน
กีฬา

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น

10,000,000 20,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

167



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566(บาท 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลกั

1 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่

เพิ่มประสิทธภิาพใน
ปฏบิติัราชการบริการ
ประชาชน

จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

50,000 ส านักปลัด

2 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน
ส านักงาน

เพิ่มประสิทธภิาพใน
ปฏบิติัราชการบริการ
ประชาชน

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์  (Smart Card 
Reader)   จ านวน 10 เคร่ือง

4,800 3,200 ทกุกองอบต.
นาทอน

3 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพิ่มประสิทธภิาพใน
ปฏบิติัราชการ

จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์หน้า
โต๊ะโฟมก้าขาเหล็ก ขนาดกวา้ง45 
ซม.ยาว 180ซม. สูง75 ซมจ านวน
 20 ตัว

30,000 ส านักปลัด

4 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่างสาร 
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต.นาทอนและ
ชุมชนต าบลนาทอน

ปา้ยประชาสัมพนัธร์ายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนดณ. 
ศูนย์บริการประชาชนและชุมชน 
อบต.นาทอน

300,000 ส านักปลัด/
กองช่าง

5 รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยของหมู่บา้น

ติดต้ังปา้ยบา้นเลฃที่ทกุครัวเรือน    
    หมู่ที่ 1-9

100,000 ส านักปลัด/
กองช่าง

354,800 133,200
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วัตถุประสงค์ที่

บัญชคีรุภัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่สนต าบลนาทอน  อ าเภอทุง่หว้า  จังหวัดสตลู

ประเภทหมวดแผนงาน
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566(บาท 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลกั

6 รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ปรับปรุง ย้ายจุดติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
(CCTV) ภายในต าบล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด/
กองช่าง

7 รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิตรงจุดชุมชน 
และจุดเส่ียง หมู่ที่ ๑-๙ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจสังคม หมู่ที่ 1-9

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัด/
กองช่าง

8 รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อลดการเกิด
อุบติัเหตุในชุมชน

ปา้ยสัญญาณไฟจราจรปา้ยเตือน
อุบติัเหตุกระจกโค้งตามจุดแยก  
ต่าง ๆ สัญญาณไฟเขียวไฟแดง     
หมู่ที่  ๑-๙

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด/
กองช่าง

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

เพื่อใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนของ
ศพด.ต าบลนาทอน

ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงและล าโพง 
จ านวน 3 ชุดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ส านักงบประมาณ

130,000 กองศึกษา/
ศพด.บา้นนา
ทอน/ศพด.วงั
เจริญราษฎร์/
ศพด.บา้นทา่

1,150,000 1,150,000  1,280,000   1,150,000 1,150,000  

บัญชคีรุภัณ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่สนต าบลนาทอน  อ าเภอทุง่หว้า  จังหวัดสตลู
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566(บาท 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลกั

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

เพื่อติดต้ังที่สนาม
กีฬากลางอ าเภอทุ่ง
หวา้ ส าหรับกิจกรรม
แข่งขันกีฬาต่างๆ

จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมติดต้ัง
ของสนามกีฬากลางอ าเภอ ทุ่งหวา้

80,000 กองศึกษา

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ไฟฟา้วทิยุ เพื่อเปน็ตู้ควบคุมไฟฟา้ ติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟา้ 3 เฟสจ านวน
 3 ชุด

30,000 กองศึกษา/ 
ศพด.งองค์
การบริหาร

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อใช้ส าหรับติดต้ัง
ในหอ้งเรียนในศพด.
บา้นนาทอน

พดัลมชนิดแขวนผนังขนาด 18 นิ้ว 
จ านวน 6 ตัว

200,000 200,000 กองศึกษา

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ คอมพวิเตอร์ เพื่อเปน็ตู้ควบคุมไฟฟา้ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผลจ านวน 3 เคร่ือง ตาม
มาตรฐาน   ครุภฑัณ์

66,000       องศึกษา/ ศพด.
งองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาทอน

14 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การแพทย์

เพื่อใหผู้้สูงอายุ ผู้ปว่ย
เร้ือรัง ผู้พกิารจาก
หลายสาเหตุและผู้มี
โรคประจ าตัว
สามารถยืมใช้
อุปกรณ์การแพทย์ 
เตียงผู้ปว่ย

จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์เตียงเฟาว์
เลอร์ ชนิดหมุนมือ แบบ ก จ านวน  
  2 เตียง

17,000 กองสาธารณสุข

200,000 346,000 47,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่สนต าบลนาทอน  อ าเภอทุง่หว้า  จังหวัดสตลู

บัญชคีรุภัณ์



แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566(บาท 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลกั

15 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การแพทย์

เพื่อใหผู้้สูงอายุ ผู้ปว่ย
เร้ือรัง ผู้พกิารจาก
หลายสาเหตุและผู้มี
โรคประจ าตัว
สามารถยืมใช้
อุปกรณ์การแพทย์ 
เตียงผู้ปว่ย

จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์เตียงเฟาว์
เลอร์ ชนิดหมุนมือ แบบ ก จ านวน 
2 เตียง

17,000 กองสาธารณสุข

16 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

เพื่อใช้ส าหรับ
รถพยาบาลฉุกเฉิน

จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต์ จ านวน
 3 เคร่ือง

36,000 กองสาธารณสุข

17 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เกษตร เพื่อให ้น้ าประปา ซ่ึง
น้ าที่ได้จะน าไปใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภค
 อย่างเพยีงพอ

โครงการจัดซ้ือและติดต้ังครุภณัฑ์ 
ระบบประปาและวสัดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กองช่าง

18 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ 
ไฟฟา้และวทิยุ

เพื่อติดต้ังโคมไฟฟา้
บริเวณถนนสาธารณะ
ภายในต าบลนาทอน

จัดซ้ือโคมไฟฟา้จ านวน 34 จุด  ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองช่าง

19 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ 
ไฟฟา้และวทิยุ

เพื่อติดต้ังโคมไฟฟา้
บริเวณถนน
สาธารณะภายใน
ต าบลนาทอน

จัดซ้ือโคมไฟพลังเเสงอาทติย์          
(โซล่าเลล์)  ตามมาตรฐานครุภณัฑ์
ภายในต าบลนาทอน

400,000    400,000     400,000      400,000    400,000    กองช่าง
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บัญชคีรุภัณ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่สนต าบลนาทอน  อ าเภอทุง่หว้า  จังหวัดสตลู

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา



586,000    550,000     567,000      550,000    550,000    

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2566(บาท 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลกั

20 อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ใหบ้ริการประชาชน

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่งมอเตอร์
ไฟฟา้ สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
จ านวน 2 เคร่ือง

40,000 กองช่าง

21 สร้างความ
เข้มแข้งใหก้ับ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารอย่างมี
ประสิทธภิาพอย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังระบบเสียงกระจายข่าว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด/
กองช่าง

22 สร้างความ
เข้มแข้งใหก้ับ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

เพื่อประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารอย่างมี
ประสิทธภิาพอย่าง
ทั่วถึง

ติดต้ังล าโพงเพิ่มขยายเขตบริการ
โดยติดต้ังสายเพิ่ม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด/
กองช่าง

700,000    740,000     700,000      700,000    700,000    

องค์การบริหารส่สนต าบลนาทอน  อ าเภอทุง่หว้า  จังหวัดสตลู

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
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บัญชคีรุภัณ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)



 

-173- 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 การติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะท างานติดตามและประเมินผลด าเนินการศึกษาแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนการศึกษาดังกล่าวได้ด าเนินการตามแนวทาง คือ  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3)              
พ.ศ. ๒561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้  

4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน  
๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖0 คะแนน ประกอบด้วย  

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน  
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน  
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน  
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน  
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน  
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน  
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน  
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน  
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

คะแนน คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและขอ้พ้ืนฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 20 
๒. การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของการปกครองส่วนท้องถิน่ 10 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ของการปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั 10 

    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวดั 10 

    ๓.๔ วิสัยทัศน ์ ๕ 

    ๓.๕ กลยุทธ ์ ๕ 

    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็ยุทธศาสตร์ ๕ 

    ๓.๗ จุดยนืทางยุทธศาสตร ์ ๕ 

    ๓.๘ แผนงาน ๕ 

    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธ์ศาสตร์ในภาพรวม ๕ 

     ๕ 

รวมคะแนน 100 
 
 
       แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และ ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่ง
น้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

20 
3 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ ช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว ์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์ 

(๒) 2 
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ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมอืง และ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม ้ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท าร่วมตดัสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๓) 3 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิและ Thailand ๔.๐ 
 

20 
(5) 

5 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(3) 3 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลย ีจารีต ประเพณ ีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

(3) 3 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ ทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

(3) 3 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง ภูมิศาสตร ์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อ สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 
 

(3) 3 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก ่S-Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน)   
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 

 
 



 

-176- 
 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

๓ ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ ปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อม โยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ  Thailand ๔.๐ 

60 
(10) 

10 

๓.๒ ยุทธศาสตร์
ของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ    Thailand ๔.๐ 

(10) 10 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด  
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(10) 10 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศกัยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สัมพันธ์กบัโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

๓.๕ กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์หรือ แสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(5) 5 

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ ต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิง่ใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที ่จริง ที่จะน้าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์
 

(5) 5 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน เรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค ์ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 
 

(5) 5 

๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของยุทธ์
ศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ / โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 100 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  

๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน  
๒.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ ๑๐ คะแนน  
๒.๓ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน  
2.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน  
(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน  
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง      

๕ คะแนน (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน  
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน 
   (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน  

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน  
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน  
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน  
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน  
(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๕ คะแนน  
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
 คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

                    แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
    ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 5 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 
    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 5 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

 5 

     ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 
     ๕.๑๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
     ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 5 
     ๕.๑๒ ผลที่คาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 

รวมคะแนน 100 
 
             แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑.การสรุป
สถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม) 

๑๐ 10 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป ปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไวเ้ท่าไหร ่
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนด
ไว ้๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 10 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา เทคนิค
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที ่ด าเนนิการใน
พื้นที่น้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ ์การด าเนินการ
ต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๔ . แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การ จัดท้า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

๑๐ 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
 ๔ .แผนงานและ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10 10 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวาม 
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

5 

 ๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  
 
 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต 
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบ 
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย 
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 5 

๕.๔ โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร ์๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5) 5 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวสิัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่ 
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) 
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ 
Thailand 
๔.๐ 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู ่
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลติสินคา้ ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด ส่วนหน่ึงออกจากกันได ้
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดนิทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(๕) 
 

5 
 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหา ความยากจน 
หรือการ เสริมสรา้งให้
ประเทศชาต ิ
มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน ด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) 5 

๕.๙ งบประมาณ มี
ความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ 
จัดท าโครงการได้แก ่(๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความม ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)ความ
ยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๔ 

๕.๑๐  มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลัก วิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไมต่่ ากว่ารอ้ยละห้าของการน าไปตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบัญญตั ิเงินสะสม หรือ รายจา่ยพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(๕) ๔ 

๕.๑๑ มีการ ก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค ์
และผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได ้เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การ
คาดการณ ์คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค ์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปไดแ้ละมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัตไิด ้(๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕) 
 

5 
 

 
๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึนมาเพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ 28 และ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน เป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ 
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ แก่ประชาชนชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการ ในด้านต่างๆ และ
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆจาก  

               1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ  

Kaplan & Norton  
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
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(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem  

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ             

(1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  
3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรอืวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
5. ผลกระทบ (Impact) 

การวัดผลในเชิงปริมาณ 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  

แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

           แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา       

  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 

แบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  
โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ระบบ e-plan  

การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนในภาพรวม  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

     แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผล  

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไป 
ด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลแผนฯ (Input) 

แบบรายงาน 

แบบที่ ๑ 
การประเมินการจัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    แบบติดตามแผนฯ (Process) แบบประเมินผลแผนฯ (Output) 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3/๑ 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน  

ตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบที่ ๓/๒ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ 

ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ ๓/๓ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ 

ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีดังต่อไปนี้  

1. การติดตามและประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผน 
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการก าหนดทิศทาง
ขององค์กร  

2. การประเมินผลเป็นกระบวนการก าหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและน าไปใช้ใน 
การเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
และตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กร  

3. การประเมินผลช่วยชี้ให้เห็นความส าคัญของแต่ละโครงการตามลาดับก่อนหลัง โดยสามารถจะ 
ทราบได้ว่าโครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือก โครงการ ตลอดจนช่วยลด
ความกดดันจากอ านาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจ านวนมากแต่เงินทุนสนับสนุนมีจ านวนจ ากัด ดังนั้น 
การประเมินผลโครงการต่างๆอย่างมีระบบและครบถ้วนทุกขั้นตอน จะท าให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะ
ช่วยชี้แนะได้ว่าโครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนก่อน และโครงการใดควรให้การสนับสนุนใน    
ล าดับถัดไป  

4. การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการข้อมูลประเภทนี้ท าให้ทราบถึงข้อจ า 
กัดและปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานเพื่อน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ให้
และผู้รับบริการ  

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

4.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน  

กระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน  
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน  
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ 

บางเรื่องอาจท าไม่ได้  

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  
 ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์ ด้านการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
 ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ ภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ 
 
 
 


