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ส่วนที่ ๑
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
๑. ด้ำนกำยภำพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือตำบล
ควำมเป็นมำตำบลนำทอนแห่งนี้เดิมมีชำวมุสลิม ชื่อ หะยี เจ๊ะรำเหม มำอำศัยอยู่เป็นครอบครัว
แรกเรียกว่ำในทอนบริเวณที่สร้ำงบ้ำนเป็นแหลมยื่นออกมำอยู่ใกล้คลองเปรียและคลองนำทอนใช้เรือเป็นพำหนะ
ในกำรสัญจรไปมำ ปัจจุบันยังมีร่อยรอยท่ำเรือและสร้ำงบ้ำนมีขวดแก้ว เครื่องถ้วยชำม บำงชิ้นเขียนเป็นไว้ว่ำ
ฮอลลันดำจำกกำรเวลำทำให้คำว่ำ ในทอน ได้กลำยเป็นนำทอน
ที่ตั้งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน ตั้งอยู่บนพื้นที่ของ หมู่ที่ ๙ ตำบลนำทอน อำเภอทุ่งหว้ำ
จั งหวัดสตูล ตั้งอยู่ ห่ ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งหว้ ำประมำณ ๑๓ กิโ ลเมตรอยู่ทำงทิศเหนื อของจั งหวั ด สตู ล
ระยะทำง ๖๒ กิโลเมตรเป็นศูนย์กลำงบริกำรประชำชนและชุมชนในเขตตำบลนำทอน เกี่ยวกับที่ตั้ง อำณำเขตเขต
กำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทรัพยำกรธรรมชำติกลุ่มองค์กร
ประชำสังคมกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นเป็นต้นหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่น เว็บไซด์องค์กำรบริหำร
ส่ ว นต ำบลนำทอน www.natorn.go.thE-mail addressnatorn_satun@hotmail.comโทรศั พ ท์ ๐-๗๔๗๗-๓๗๒๕
โทรสำร ๐-๗๔๗๗-๓๗๒๕ ต่อ ๑๑๓
แสดงแผนที่ที่ตั้งและอำณำเขตตำบลนำทอน
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-111.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เนื้อที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน มีเนื้อที่โดยประมำณ 44,513 ไร่ หรือ 71.23 ตำรำง
กิโลเมตร สภำพพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน ประกอบด้วย เทือกเขำที่รำบสูงและที่รำบลุ่มน้ำ
ทะเลท่ ว มถึ ง โดยทำงทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ตะวั น ตกและทิ ศ ใต้ ข องต ำบล มี ส ภำพเป็ น ที่ ร ำบลุ่ ม น้ ำทะเลท่ ว มถึ ง
ประกอบด้วยป่ำชำยเลนตลอดแนว ทำงทิศตะวันออกของตำบลมีเทือกเขำทอดตัวแนวยำวจำกเหนือจรดใต้ ซึ่งมี
ยอดเขำสูงประมำณ ๒๗๘ เมตร จำกระดับน้ำทะเล พื้นที่ตอนกลำงของตำบลเป็นที่รำบสูง ที่รำบลุ่ม และที่รำบเชิง
เขำ และมีอำณำเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ
ตำบลทุ่งหว้ำ
ทิศใต้ ติดกับ
ตำบลกำแพง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลป่ำแก่บ่อหิน
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งบุหลังและตำบลขอนคลำน

อำเภอทุ่งหว้ำ
อำเภอละงู
อำเภอทุ่งหว้ำ
อำเภอทุ่งหว้ำ

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล

1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ
ตำบลนำทอน อยู่ในเขตภูมิอำกำศแบบร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี แบ่งออกเป็น ๒
ฤดูกำล คือ ฤดูร้อน ประมำณเดือนมกรำคม – เมษำยน ฤดูฝน ประมำณเดือนพฤษภำคม - ธันวำคม
1.4 ลักษณะของดิน
เป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มีแร่ธำตุหลำยชนิดและมีซำกพืชซำกสัตว์เน่ำเปื่อยที่พืชต้องกำรทับ
ถมกันอยู่มำกลักษณะของเนื้อดินเป็นสีดำคล้ำเม็ดดินหยำบหรือเม็ดดินมีขนำดใหญ่ร่วนซุย เป็นดินที่เหมำะต่อกำร
เจริญเติบโตของพืชเหมำะสมสำหรับกำรปลูกยำงพำรำ ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่ในตำบลนำทอนจะปลูกยำงพำรำเป็น
อำชีพหลัก
2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง
2.1 เขตกำรปกครอง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน มีเขตกำรปกครองครอบคลุม ๙ หมู่บ้ำน
ชื่อ-สกุล
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน /กำนัน
๑
บ้ำนนำทอน
นำยเชิดศักดิ์ หมีนหำ
๒
บ้ำนนำกลำง
นำยบุญช่วย อยู่ล่ำย
๓
บ้ำนช่องไทร
นำยพจน์ สุขลิ้ม (กำนัน)
๔
บ้ำนวังตง
นำยสมจิต เวชสิทธิ์
๕
บ้ำนท่ำศิลำ
นำยวิรัตน์ รักษะโบ๊ะ
๖
บ้ำนท่ำข้ำมควำย
นำยวิสูตร ประกอบ
๗
บ้ำนบำรำยี
นำยสมบัติ หล๊ะเลย
๘
บ้ำนทุ่งใหญ่
นำงสำวธัญจิรำ ฮิ่นเซ่ง
๙
บ้ำนวังเจริญรำษฎร์
นำยประพันธ์ ยุลสำ

-122.2 กำรเลือกตั้ง
ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562
“กำรเลื อกตั้ง ” หมำยควำมว่ำ กำรเลื อกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริห ำรท้องถิ่น กำรเลื อกตั้งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้ถือเขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั้ง กำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น ให้ใช้เขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง เขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอนมี จำนวน 9 เขตเลืองตั้ง
บัญชีรำยชื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ลำดับ
ซื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นำยสมยศ
ฤทธิ์ธรรมนำถ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน
2
นำยสุวรรณ
สิงห์อินทร์
รององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน
3
นำยบุญฤทธิ์ เทศนอก
รององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน
4
นำงอัมพร
บุญคง
เลขำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน
5
นำยจำตุรงค์ ส่งแสง
ประธำนสภำ
6
นำยอำพล
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
บุญยะรัตณ์
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
14
นำยสุนิน
ทอดทิ้ง
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
15
นำยดำริษ์
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 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชำกร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-4
ตำรำงแสดงจำนวนครัวเรือน ของเขตองค์กรปกครองส่วนตำบลนำทอน ช่วง 4 ปี
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือน
(หลัง)
(หลัง)
(หลัง)
(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
ทีม่ ำ ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม สำนักทะเบียนอำเภอทุ่งหว้ำ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

ตำรำงแสดงจำนวนประชำกร ของเขตองค์กรปกครองส่วนตำบลนำทอน ช่วง 4 ปี
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้ำน
จำนวนประชำกร จำนวนประชำกร จำนวนประชำกร จำนวนประชำกร
(คน)
(คน)
(คน)
(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
ทีม่ ำ ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม สำนักทะเบียนอำเภอทุ่งหว้ำ กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
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หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

ชื่อหมู่บ้ำน
นำทอน
นำกลำง
ช่องไทร
วังตง
ท่ำศิลำ
ท่ำข้ำมควำย
บำรำยี
ทุ่งใหญ่
วังเจริญรำษฎร์

ชำย
395
406
545
419
390
357
531
331
333
3,707

3.2 ช่วงอำยุประชำกร จำนวน

จำนวนประชำกร
หญิง
440
406
551
396
400
378
505
326
322
3,724

ข้อมูล ณ เดือน เมษำยน 2564
จำนวนครัวเรือน
รวม
(ครัวเรือน)
836
237
812
328
1096
1096
815
815
790
257
735
210
1,036
283
657
209
655
228
7,431
2,329

(ตั้งแต่ง 18 ปีขึ้นไป)

(ข้อมูล : ระบบฐำนข้อมูลระดับตำบล จัดเก็บ 80 เปอร์เซ็นต์ ณ สิงหำคม 2564 )

ชำย
คน

หญิง
คน

รวมชำย - หญิง

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 ปี

579

543

1,122

41 ปี - 50 ปี

554

545

1,099

51 ปี - 60 ปี

427

454

881

61 ปี - 70 ปี

247

220

467

71 ปี - 80 ปี

104

133

237

81 ปี - 90 ปี

36

59

95

91 ปี - 100 ปี

4

17

21

3707

3724

7431

อำยุ(ปี)

รวม
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4. สภำพทำงสังคม
4.1 กำรศึกษำ
โรงเรียนประถมศึกษำ
จำนวน
6
แห่ง
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ(วังตง) จำนวน
๑
แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษำ
จำนวน
๒
แห่ง
ศูนย์กำรเรียนชุมชน
จำนวน
๑
แห่ง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน
๓
แห่ง
4.2 สำธำรณสุข
กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน มีศูนย์บริกำรสำธำรณสุข จำนวน ๒
แห่ง คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนนำทอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
บ้ำนวังตง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ซึ่งมุ่งเน้นกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยกำรให้ภูมิคุ้มกันโรคกำรป้องกันโรค กำรระงับ
โรคติดต่อและกำรวำงแผนครอบครัว และมีหน่วยปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กำรบริห ำรส่ว นต ำบล
นำทอนมีผู้เจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครกู้ชีพปฏิบัติหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมง

-164.3 อำชญำกรรม (ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
สถำนีตำตรวจภูธรอำเภอทุ่งหว้ำ
จำนวน
ป้อมสำยตรวจ
จำนวน
จุดตรวจประจำหมู่บ้ำน
จำนวน
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.) จำนวน
ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.)
จำนวน

๑
๑
๙
30
135

แห่ง
แห่ง
แห่ง
คน
คน

4.4 ยำเสพติด
ปัจจุบันปัญหำยำเสพติดค่อนข้ำงที่จะแก้ปัญหำยำก ถึงแม้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนพยำยำมออกมำตรกำรต่ำง ๆ
เพื่อแก้ปัญหำยำเสพติดให้หมดไป ในพื้นที่ตำบลนำทอน ยำเสพติดที่พบมำก ได้แก่ น้ำต้ม ใบกระท่อมซึ่งจัดอยู่ใน
บัญชียำเสพติดประเภท ๕ กลุ่มเดียวกันกับกัญชำ ตำม พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแม้จะถูกจัดให้อยู่ใน
บัญชียำเสพติด มีกำรกวำดล้ำงปรำบปรำมอยู่อย่ำงต่อเนื่องแต่ก็ยังมีกำรลักลอบจำหน่ำย มีกำรหลุดรอดถึงกลุ่มผู้
เสพได้ง่ำย และที่น่ำกังวลยิ่งกว่ำพบว่ำผู้ที่เสพน้ำต้มใบกระท่อมจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นอำยุรำว ๑๕-๒๔ ปี ในจำนวนนี้
มีไม่น้อยกำลังร่ำเรียนอยู่ในสถำนศึกษำ
4.5 กำรสังคมสงเครำะห์
ตำรำงแสดงจำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในตำบลนำทอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมู่บ้ำน
นำทอน
นำกลำง
ช่องไทร
วังตง
ท่ำศิลำ
ท่ำข้ำมควำย
บำรำยี
ทุ่งใหญ่
วังเจริญรำษฎร์
รวม

จำนวนผู้ได้รับกำรสงเครำะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
คนพิกำร
88
86
123
105
89
81
101
87
57
817

24
25
27
24
16
27
23
20
22
209

ผู้ป่วยโรคเอดส์
1
1
1
1
2
6

ข้อมูล ณ เดือน สิงหำคม 2564 กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน
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5. ระบบบริกำรพื้นฐำน
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง(ทำงบก, ทำงน้ำ,ทำงรำง ฯลฯ
ประเภทถนน
ถนนลำดยำง
ถนนคอนกรีต
ถนนดินเดิม
รวม

จำนวน (สำย)
6
45
47
98

ถนนภำยในตำบลใช้งำนได้ดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีเพียงบำงสำยที่ชำรุดเนื่องจำกภัยธรรมชำติ
5.2 กำรไฟฟ้ำ
ระบบไฟฟ้ำมีครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน รวมทั้งไฟฟ้ำสำธำรณะและไฟฟ้ำภำยในบ้ำนเรือน
5.3 กำรประปำ
ระบบประปำมีใช้ทุกหมู่บ้ำน แต่บำงหมู่บ้ำนจะไม่ได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพรำะแหล่งน้ำมีน้ำไม่เพียงพอ
5.4 โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) มีใช้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ แต่โทรศัพท์สำธำรณะประชำชนได้เลิกใช้ไปแล้ว
5.5 ระบบโลจิสติกต์ (Logistics) หรือกำรขนส่ง
ถนนสำยหลัก คือ ทำงหลวงหมำยเลข ๔๑๖ ถนนละงู-ทุ่งหว้ำและถนนทุ่งหว้ำ-ปะเหลียน เชื่อมต่อ
ระหว่ำงจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 กำรเกษตร
ประขำกรในเขตตำบลนำทอนมีกำรประกอบอำชีพทำกำรเกษตรเป็นหลัก เช่น ทำสวนยำงพำรำ
ทำนำ ทำสวนปำล์ม ทำสวนผลไม้ และปลูกพืชผัก พื้นที่ทำกำรเกษตร 39,100 ไร่
๖.๒ กำรประมง
กำรทำประมงน้ำเค็ม กำรทำประมงพื้นบ้ำน กำรเลี้ยงปลำในกระชัง พื้นที่ทำประมง หมู่ 2 หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 เป็นทั้งอำชีพเสริม และอำชีพหลัก
๖.๓ กำรปศุสัตว์
เป็นกำรประกอบกำรเป็นลักษณะอำชีพเสริมและเพื่อเป็นอำหำร เช่น กำรเลี้ยงไก่ กำรเลี้ยงเป็ด
กำรเลี้ยงวัว กำรแพะ
๖.๔ กำรบริกำร
กำรบริกำรโฮมสเตย์ เป็นกำรจัดกำรที่พักให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ำมำในพื้นที่ เนื่องจำกตำบล
นำทอนเป็นพื้นที่ชนบท ไม่มีโรงแรมที่พักขนำดใหญ่ที่จะสำมำรถรองรับได้ จึงมีกำรจัดตั้งกลุ่มนำทอนโฮมสเตย์
ขึ้นมำเพื่อบริหำรจัดกำรที่พักในพื้นที่ นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำร สำหรับจัดอำหำรให้กับกลุ่มผู้
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ำมำในพื้นที่ กลุ่มทำขนมพื้นบ้ำน กลุ่มไกด์นำเที่ยวในชุ มชน กลุ่มผู้ประกอบกำรรถนำเที่ยว ซึ่ง
เป็นกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชนจำกศักยภำพและควำมสำมำรถของแต่ละคน ทำให้เกิดเป็นระบบกำรจัดกำรเพื่อ
สนับสนุนกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลนำทอน
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๖.๕ กำรท่องเที่ยว (กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน/แหล่งเรียนรู้)
ระบบสนับสนุนกำรจัดกำรท่องเที่ยวตำบลนำทอน ตำบลนำทอนมีกำรจัดกำรทรัพยำกรในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งเป็นกำรเปิดพื้นที่และพัฒนำศักยภำพของพื้นที่ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อรองรับกำร
ท่องเที่ยว อีกทั้งพื้นที่ตำบลนำทอนยังอยู่ในเขต ๔ อำเภอของอุทยำนธรณีโลกสตูล และมีแหล่งธรณีวิทยำอยู่หลำย
แหล่งด้วยกัน กำรพัฒนำกลุ่มหรือแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงอำชีพให้กับคนใน
ชุมชน กำรพัฒนำพื้นที่ทำงธรรมชำติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในระดับหมู่บ้ำนที่มีควำมพร้อม เป็นต้น กำรจัดกำรระบบสนับสนุนกำรท่องเที่ยวตำบลนำทอน
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-23แหล่งเรียนรู้

-24๖.6 อุตสำหกรรม
โรงงำนอุตสำหกรรม

จำนวน

๒

โรง

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จ้านวน
จำนวน

71
12
3
1
๑๐
1
๑
2
๒
2
๑
4
14

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
กลุ่ม

6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ
ร้ำนขำยของชำ
อู่ซ่อมจักรยำนยนต์
อู่ซ่อมรถยนต์
ตลำดนัด
ร้ำนตัดผม+เสริมสวย
ร้ำนขำยวัสดุก่อสร้ำง
ปั๊มน้ำมัน
ร้ำนล้ำงอัดฉีด
ร้ำนขำยสินค้ำเกษตร
ร้ำนเกมส์
ร้ำนโทรศัพท์
ลานเทรับซื้อปาล์มน้้ามัน
กลุ่มอำชีพ

๖.๘ แรงงำน
รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ ๘๐ ประกอบอำชีพทำกำรเกษตรกรรมได้แก่ทำสวนยำงกำรใช้
แรงงำนในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำ และแปรรูปน้ำยำงพำรำแต่มีจำนวนน้อยมำก เพรำะ
ใช้แรงงำนต่ำงด้ำวเป็นส่วนใหญ่
7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ กำรนับถือศำสนำ
ศำสนำ
พุทธ
คริสต์
อิสลำม
อื่นๆ (ระบุ)
ไม่นับถือศำสนำ
รวม

จำนวน
1,805
19
5,520
2
7
7,353

ร้อยละ ( % )
24.55
0.26
75.07
0.03
0.1
100

ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม รองลงมำคือ ศำสนำพุทธ มีวิถีชีวิตอยู่กันแบบ
พี่ๆน้องๆ ใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือ เกื้อกูลแบบเครือญำติ มีกำรประกอบศำสนกิจ รวมกันเป็นกลุ่มทุกคืนไม่ว่ำจะ
เป็นที่มัสยิดหรือมะนำชะห์ ทำให้เกิดผลดีในด้ำนเกิดผลดีในกำรเลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร
สำหรับประเพณี มีกิจสำคัญทำงศำสนำ
มัสยิดจำนวน 8 แห่ง
นำซะห์
12 แห่ง
สำนักสงฆ์
1 แห่ง

-257.๒ ประเพณีและงำนประจำ
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
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของประชำชนในตำบลนำทอน ดังนี้
ภูมิปัญญำด้ำนหัตถกรรมพื้นบ้ำนได้แก่ จักสำรกระเชอ โดยนำงแดง แสงงำม หมู่ที่ 1 กำรทำจักสำน
ตะกร้ำโดย นำยสะหำก ปรังเจ๊ะ หมู่ที่ 2 กำรทำไม้กวำดดอกหญ้ำโดยนำงสุรีย์ เทพศิริ หมู่ที่ 3 กำรทำจักสำน
ต้นคลุ้ม โดยนำงอรุณี เกำะกลำง หมู่ที่ 4 ผลิตเครื่องจักสำนจำกวัตถุดิบในชุมชน Otop ๔ ดำว กำรทำกรงนกเขำ
และกำรทำไซดักปู โดยนำยแดง เพ็งแก้ว หมู่ที่ 7
ภูมิปัญญำด้ำนเกษตรกรรม ได้แก่ กำรเกษตรสวนสมรมครูภัณฑ์ โดยนำยบริภัณฑ์ ใจสมุทร หมู่ที่ 2
กำรทำผลิตปุ๋ยหมักชีวภำพ โดยนำยอนุมัติ บุญคง หมู่ที่ 7 กำรทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภำวะชุมชน โดยนำย
มิตรชำ โต๊ะลำตี (อีหม่ำมมิตร) หมู่ที่ 7
ภูมิปัญญำ ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและโบรำณ กำรรักษำตำต้อกระจก โดยนำงยุพิน เศษหลังอำยุ
หมู่ที่ 2 หมอต่อกระดูก โดยนำยสมศักดิ์ โสลิกี หมู่ที่ 2 หมอทำครรภ์หรือหมอตำแย โดยนำงสนเรี๊ยะ ย่ำเหล
หมู่ที่ 4 กำรรักษำโรคเริม โรคตำล โดยนำงสมญำ ปำนแขวง หมู่ที่ 4 กำรรักษำ บีบ นวด จับเส้น โดยนำงสนอง
คล้ำยทอง (ป้ำนี) หมู่ 8
ภูมิปัญญำด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรใช้พลังงำนทดแทน โดยนำยดำโหด ปำนแขวง หมู่ที่ 4
ภูมิปัญญำด้ำนศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ควำมเชื่อ หมอ บ่ำว สำว โดยนำงถนอม มีปิด
(ยำยหนอม) หมู่ที่ 8
7.๔ OTOP สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก
๑) ผลิตภัณฑ์จำกต้นคลุ้ม เช่น ฝำชี ตะกร้ำ เครื่องใช้ต่ำง ๆ ฯลฯ
2) สมุนไพรทักษอร ยำหม่อง น้ำมันเหลือง ลูกประคบและสมุนไพรแช่เท้ำที่มีส่วนผสมหลักมำจำก “หัว
ไพล” ฯลฯ
3) ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำมัดย้อม บ้ำนปำล์มบำติก
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8.๑ น้ำ
มีแหล่งน้ำเกือบทุกพื้นที่ แต่บำงหมู่บ้ำนประสบปัญหำภัยแล้งเพรำะน้ำจำกแหล่งน้ำจะเหือดแห้ง
ในช่วงฤดูแล้ง
8.๒ ป่ำไม้
ป่ำไม้ในพื้นที่ตำบลนำทอนมีควำมอุดมสมบูรณ์ร้อยละ ๘๐
8.๓ ภูเขำ
ในพื้นที่ตำบลนำทอนเป็นที่รำบสูงมีภูเขำ
8.๔ คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพื้นที่ตำบลนำทอนมีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมอุดมสมบูรณ์
9. ศักยภำพภำยในตำบลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน
9.1 โครงสร้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอนเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลประเภทสำมัญ กำหนดโครงสร้ำงส่วน
รำชกำรตำมแผนอัตรำกำลัง 3 ปี แบ่งออกเป็น 6 ส่วน และ 1 หน่วยตรวจสอบ ได้แก่
1. สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
2. กองคลัง
3. กองช่ำง
4. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
6. กองสวัสดิกำรสังคม
7. หน่วยตรวจสอบภำยใน
สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้
 งำนบริหำรงำนทั่วไป
 งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
 งำนยุทธศำสตร์และงบประมำณ
 งำนนิติกำร
 งำนกิจกำรสภำ อบต.
 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
 งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
 งำนกำรเกษตร
กองคลัง หน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้
 งำนบริหำรงำนทั่วไป
 งำนกำรเงินและบัญชี
 งำนพัสดุและทรัพย์สิน
 งำนเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้
 งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน
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 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
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน ประกอบด้วยบุคลำกรฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจำ
 บุคลำกรฝ่ำยกำรเมืองประกอบด้วย สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 18
คน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 2 คน และ
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 1 คน โดยแบ่งบทบำทหน้ำที่ ดังนี้

-28- สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจหน้ำที่ในกำรให้ควำมเห็นชองร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล พิ จ ำรณำและให้ ค วำมเห็ น ชอบร่ ำ งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำยประจำปี และร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และควบคุมกำร
ปฏิบัติงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร
- นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและรับผิดชอบในกำร
บริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร สั่ง อนุญำต อนุมัติเกี่ยวกับรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและเลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล วำงระเบียบเพื่อให้งำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และรักษำกำร
ให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติสภำ
ตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562และกฎหมำยอื่น
บุคลำกรฝ่ำยประจำประกอบด้วยพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน
โครงสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำทอน

สภำ อบต.

นำยก อบต.
เลขำนุกำรนำยก อบต.

เลขำนุกำรสภำฯ

รองนำยกฯ

รองนำยกฯ

ประธำนสภำฯ

ปลัด อบต.

รองประธำนสภำฯ
หน่วยตรวจสอบภำยใน

รองปลัด อบต.

สมำชิกสภำฯ

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่ำง

กองสำธำรณสุขฯ

กองกำรศึกษำฯ

กองสวัสดิกำรสังคม

พนักงำนส่วนตำบล

พนักงำนส่วนตำบล

พนักงำนส่วนตำบล

พนักงำนส่วนตำบล

พนักงำนส่วนตำบล

พนักงำนส่วนตำบล

พนักงำนจ้ำง

พนักงำนจ้ำง

พนักงำนจ้ำง

พนักงำนจ้ำง

พนักงำนจ้ำง

พนักงำนจ้ำง
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกกคน
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เศรษฐกิจพอเพียง”
ความมั่นคง
การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภัย และการเปลี่ ยนแปลงทั้ งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
• ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
• ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลั งเพื่อพัฒ นาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
• ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความ
เหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ ง การผลิ ต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์ แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านความ มั่นคง
• เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
• ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
กระจายอานาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
• ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติ
สุขและ แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
• บริ ห ารจั ดการความมั่ น คงชายแดนและชายฝั่ ง ทะเล โดยพัฒ นาความร่ ว มมื อ เป็ นหุ้ น ส่ ว น
ยุ ท ธศาสตร์ ค วาม มั่ น คงและการพั ฒ นาการก่ อ การร้ า ย พั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายแดนและชายฝั่ ง ทะเล เสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ด้าน วัฒนธรรม เร่งรัดจัดทาหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมือง
ทั้งระบบ
• พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธ์ กับประเทศมหาอานาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปั ญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
• พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างกาลัง
และยุทโธปกรณ์ ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้ อมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและ มิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ
• พั ฒ นาระบบการเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ รั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้ อม และ การปกป้ องรั กษาผลประโยชน์แห่ งชาติทางทะเล รวมทั้ งเสริ มสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้า
• ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ย วข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้ น กาหนดการ
บริหารจัดการที่ ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดาเนินงาน และให้ความสาคัญกับการ
ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน
• รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยดาเนินนโยบายการคลังและการเงิน
ให้มีความ สอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความเชื่อมั่นใน
ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
• ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
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ปรับปรุง ประสิทธิภาพการทาธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอานวยความสะดวกทางด้านโครงสร้าง
และ ระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร
• พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบ
ใหม่ให้มี จุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้อ งการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ตลอดจน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
พัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุก
ระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของ
ตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สิน ค้าไทยให้ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถ
ปรับตัว และเตรียมความพร้อมสาหรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ
• พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพื่อเป็น
พลั ง ขั บ เคลื่ อ น เศรษฐกิ จ ไทยด้ ว ยการพั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถในการ แข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตบริการและ อุตสาหกรรมดิจิตอล
• ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล
• พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่ม
ประชาชน/ เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
• เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความ
เจริญสู่ภูมิภาค สร้างความ มั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน
• พื้น ที่เศรษฐกิจ บริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒ นาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มี
บริการทันสมัย ใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
• พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่าง ประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคต
มีระบบรางเชื่อมโยงเมือง ศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีด
ความสามารถสูง
• สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งใน
ระดับทวิภาคี และ พหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า และลดความเหลื่อมล้าอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน
• ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ฐานของการประกอบธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาการ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งเป็นฐาน ความร่วมมือในเอเชีย
• ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดาเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ
• ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร
ด้าน สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ

-33• ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอานาจ
ต่างๆ และแก้ไข ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดารงความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศและองค์กร ระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอานาจต่าง ๆ
• เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและ ภูมิภาค รวมทั้งประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงินและ
ทางเทคนิคกับ ประเทศกาลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์
• สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้า
กับกลุ่มประเทศ กาลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงที่มีผลบังคับ ใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
• สร้ างองค์ความรู้ ด้านการต่างประเทศ และให้ ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการ พัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งดาเนินการเชิงรุกในการ
สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอื่น 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 ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรั บรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้
• การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ
การพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการดาเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิต
ที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อ
สุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
• การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครั ว ในการบ่ มเพาะ วางรากฐานการพัฒ นาจิตใจให้ เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสั ตย์สุ จริต
จิตสานึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับ การสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคง
ให้สมาชิกในครอบครัว
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม
• การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ
มั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ฐาน
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม

-34• การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ ๓ กองทุน เพื่อให้ เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้าในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาล ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพ
• การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
• การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
โดยการฟื้นฟู บทบาทสถาบันศาสนา การธารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐานรากที่
เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
• พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุง ระบบตรวจสอบสื่อ มีการกาหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่า
ทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
• ปกป้องรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดาเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกทาลายป่า
อย่างเข้มงวด
• ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้
คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์
• วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
• เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด
• กาหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่อง
• ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก
• เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการทาแผนบริหารความต่อเนื่อง ของ
ธุรกิจ
๖. ยุทธศาสตร์ด้าน การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
• ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้า
• ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็น
กรอบ ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ

-35• มุ่งเน้นการจัดทางบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง และให้
ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทางบประมาณได้มากขึ้น
• พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างฯ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วน ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบ ยึด
พื้นที่เป็นตัวตั้งรวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ ขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม
• วางแผนกาลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ
• สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน
• เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
โดยคานึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย
• พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
• พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดทา
ฐานข้อมูลงานบริการที่มี ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก
• ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และ
โทรศัพท์มือถือ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
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เป้าหมายที่ ๑ คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานใน การพัฒนาประเทศ
แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
• พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้
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
• พัฒนารูปแบบการออกกาลังกาย และโภชนาการ
• ควบคุมการส่งเสริมการตลาด ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อ สุขภาพ
• สร้างกลไกในการจัดทานโยบาย สาธารณะที่ต้องคานึงถึง ผลกระทบต่อสุขภาพ
เป้าหมายที่ ๔ คนไทยมีจิตสานึก พลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
• การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ของสถาบันครอบครัวในการ บ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ
• การหล่อหลอมคนไทยให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี และภาคธุรกิจทาธุรกิจเพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้าน รายได้ของ กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่าง
กันและแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อ ขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจง กลุ่มเป้าหมายได้

-37• การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง ความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก โดยสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน ชุมชน เสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพื่อนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาใน ชุมชน ส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน ส่งเสริม การประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับ
• การกาหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการ จัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน จัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการ
และเชิงพื้นที่ ที่มีการกาหนดเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคม ควบคู่ไปกับเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ ภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
• การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายได้ต่าสุด อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการ
ด้าน สุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเพิ่มแต้มต่อในการ จัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ
• การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนา ศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน
• การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม
• การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหาร และการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
• เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ
• พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
• ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ปรับโครงสร้าง ฟื้นฟู และพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะ การเงิน
• ลดความเสี่ยงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม
• กระจายอานาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการจัดบริการ สาธารณะ แนวทางการ
พัฒนาด้านการเงิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน ขยายการเข้าถึง บริการทางการเงิน
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ และเพิ่ม ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้
เป็นกลไก ที่สนับสนุนดาเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
แนวทางการพัฒนา
• การพัฒนาภาคการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้า ขยายโอกาสในการเข้าถึง พื้นที่ทากิน
เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม เกษตร เร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร

-38• การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม ศักยภาพปัจจุบัน และ
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต
• การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถ การแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาค
บริการและ การท่องเที่ยว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
• การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพื่อรองรับความเป็นชาติการค้า
• การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ฝีมือ แรงงาน ระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญา และกฎระเบียบต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ
แนวทางการพัฒนา
• อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
• ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดิน ของรัฐ
• คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
• วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่
เป้าหมายที่ ๒ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรนาในพื้นที่ ๒๕ ลุ่มนาของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัยและเท่า
เทียม
แนวทางการพัฒนา
• สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้าทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบอย่างยั่งยืน
• นากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
• สร้างความมั่นคงและเท่าเทียมด้านน้าเพื่อการบริโภค อุปโภค และน้าเพื่อ
เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ
แนวทางการพัฒนา
• เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
• เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้า และอากาศ
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
เป้าหมายที่ ๔ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แนวทางการพัฒนา
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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• การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความมั่นคง
เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป
แนวทางการพัฒนา
• จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
• เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิปไตย
เป้าหมายที่ ๓ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
• ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาศักยภาพและความพร้อมกาลังป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
• ดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล
เป้าหมายที่ ๕ ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ากว่าอันดับที่ ๒๐ และด้านไซเบอร์ต่ากว่าอันดับที่ ๑๐
ของโลก
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรอง ควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ ๖ สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การป้องกัน การเผชิญเหตุ ในภาวะวิกฤติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยู่ใน
อันดับสองของอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
• ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
• ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล

-40เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
• เร่งทบทวนการกระจายอานาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข
• พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร
• เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงิน
อุดหนุน ของท้องถิ่น
เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐
แนวทางการพัฒนา
• ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
• ป้องกันการทุจริต โดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต
• วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ ๔ ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอานวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
• ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและ ระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาระบบขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โครงข่ายทางถนนระบบ ขนส่งทาง
อากาศ และระบบขนส่งทางน้า
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม
แนวทางการพัฒนา
• สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนา
ระบบการกากับดูแลในระบบขนส่ง
เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
• พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบการอานวย
ความสะดวกทางการค้า และบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ
เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน
แนวทางการพัฒนา
• ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
• จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
• เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
• ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานใน
ภูมิภาคอาเซียน
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แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
- ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนา
ความรู้และทักษะของประชาชน
- สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาสาธารณูปการ (น้าประปา)
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบน้าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
- บริหารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
- เร่งรัดการลดอัตราน้าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาทั่ว
ประเทศ
- เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม
เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ ๑.๕ ของ GDP และมี
สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น ๗๐:๓๐
แนวทางการพัฒนา
- เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยเสริมสร้าง
นวัตกรรมภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า
- พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
แนวทางการพัฒนา
- เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการ
ในอนาคต เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
- พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ให้มาทางานในประเทศ
ไทย
- ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์
- ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
- พัฒนาตลาดรองรับงานสาหรับบุคลากรวิจัย

-42เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี
จัดโดย IMD ให้อยู่ในลาดับ ๑ ใน ๓๐
แนวทางการพัฒนา
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีสาคัญ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน
- สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ
- สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน
- เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
อุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
- สนับสนุนให้เกิดการร่วมทางานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๑ ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง และมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรม
มากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ /
เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
- พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
- ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
- ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่ ๒ เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และ
การเดินทางสะดวก
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาเมืองหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รักษาอัตลักษณ์ของเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การเมือง
- พัฒนาเมืองสาคัญ อาทิ กรุงเทพฯ เมืองปริมณฑล ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ่ และ
เมืองใหม่บริเวณชุมทางเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางที่เกิดขึ้นใหม่ที่สาคัญ
เป้าหมายที่ ๓ พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
- เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก

-43- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน
และการเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ
เป้าหมายที่ ๔ พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมและอานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
- สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และยกระดับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่
- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ ภูมิภาค
เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยมีบทบาทนาในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน
แนวทางการพัฒนา
- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียนและ
อนุภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
เป้าหมายที่ ๓ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริม Outward Investment เพื่อขยายฐานการผลิต การค้าการบริการ ของผู้ประกอบการ
ไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า
(Trading Nation)
เป้าหมายที่ ๔ ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานดาเนินการ
ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
- มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
เป้าหมายที่ ๕ ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมสาคัญ
ในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
แนวทางการพัฒนา
- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
- การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค
เป้าหมายที่ ๖ ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
ขยายตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่
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- บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2565)
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้
ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถสร้าง
รายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็น แหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น้าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพารา
และปาล์มน้ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สาคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ภาคใต้มีความ
ได้เปรียบ ด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพื้นที่ภาค
อื่นๆของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีชื่อเสียงของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลก พร้ อ มกั บ พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ในระดั บ นานาชาติ ใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับภูมิภาคต่างๆ ของโลก
1. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่น
ของโลก”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน่าของโลก
2.2 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของภาคและ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม
2.4 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการ
เชื่อมโยงการค้าโลก
2.5 เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สร้างโอกาส
ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
3. เป้าหมาย
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชันน่าของโลก
แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของภาค
เช่น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยคานึงถึงความ
สามารถในการรองรับของพื้นที่(Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบบริการพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก(ระบบขนส่งและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยคานึงถึงมาตรฐานความสะอาด

-45และปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยว ระบบการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการส่งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์ประชุมและ
นิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การผลิตและจ่าหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจบริการด้านการแพทย์ โดย
การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพและระบบ
สาธารณสุขทางไกล เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้นรวมทั้ง พัฒนาบุคลากร
ด้านทักษะภาษา และบริการท่องเที่ยว พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดสาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน (High End)
๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสาราญ และการท่องเที่ยว เชิงอาหาร เพื่อการ
ท่องเที่ยวของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นน่าระดับโลกโดยการปรับปรุงท่าเรือ ปรับปรุงพิธีตรวจคนเข้าเมือง
ของผู้โดยสารเรือสาราญ การบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับเหตุฉุกเฉินและการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสาราญ สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการต่อเนื่องและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหารพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น สร้างความพร้อมของ
ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุม
สัมมนาด้านอาหาร เป็นต้น
๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่ง
มวลชน (Monorail) เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน (Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันสมัย การรักษาสภาพแวดล้อมและการ
ใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้า
การเตือนภัย ภัยพิบัติ การใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงทุกรูปแบบ
และ การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกาจัดขยะและน้าเสีย รวมทั้ง
การสร้างจิตสานึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมและท่าประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม
๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มี
ชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และแหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีการเชื่อมโยงโครงข่ายท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เขตการพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันตก (The
Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน เพื่ออานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจุดแวะพักรถที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยว สร้าง route เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวของภาค
๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการท่องเที่ยวที่สาคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พร้อมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ขมิ้นชัน 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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เกษตร การท่องเที่ยว เชิงธุรกิจและบริการ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะ แหล่ง
ท่องเที่ยว ให้มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเหมาะสมตาม
ชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้รองรับ การท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ และระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีความปลอดภัยเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในการเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยว และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และ
การเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในระบบ การสื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมและสนับสนุน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง
รวมทัง้ เป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่น
บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานของชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน
และเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์
(เว็บไซด์และแอพลิเคชั่นต่างๆ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City)
โดยการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้าที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบส่าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม
หรือใช้ในอุตสาหกรรม(แผ่นยางปูพื้น แผ่นปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพานและผสมยาง
มะตอยสาหรับราดถนนใหม่) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์(วัสดุจัดฟัน อุปกรณ์เพื่อการเรียน การสอนทาง
การแพทย์ และสายน้าเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่มีการออกแบบที่ทันสมัย เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาด
ยางพารา(ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ-ขายยางของประเทศ
และตลาดโลก
๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานีและชุมพร
เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ามันปาล์ม รวมทั้งส่งเสริม การผลิตและจัดจ้าง
หน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือในการกาหนด
มาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ามันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
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เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคารวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพด้านปาล์มน้ามันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาสู่โรงงานต้นแบบ
๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ามันรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น การประชาสัมพันธ์และทาการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มช่องทาง ในการจ่าหน่าย
ยางพาราได้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เช่น ข้าว
(ข้าวสั่งหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล(กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ(กาแฟ
โรบัสตา) พืชสุมนไพรและปศุสัตว์(โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ส่งออก อาทิ เวชสาอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น โดยการส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและ
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูก การบารุงรักษา การ
เก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนา
ระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ พัฒนาระบบขนถ่าย
สินค้าและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต การต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ
เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิต
อื่นอาทิ การท่องเที่ยวการท่าเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบ
สถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต การรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และ
ประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ และเพิ่มช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche
Market)
๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งและการทาอุตสาหกรรมประมงทะเล
ที่ได้มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตามกฎกติกาสากล การส่งเสริมการ
จัดระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการ ประมง IUU
ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประมง รวมทั้ง
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา
และชุมพร
๓) ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความ
มั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย สามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะ
การทาเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล หรือในพื้นที่ปลูก
ยางพาราและปาล์มน้ามันที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผัก รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่น)
ที่คานึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการสนับสนุนความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน และยกระดับคุณภาพ การผลิตให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดิน
และแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนการท่าการเกษตร

-48๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer)
โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์การ
เกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่
กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
Start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันในตลาดโลกได้
๕) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
แรงงานในภาคเพื่อเสริมสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมส่าหรับการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้อง
การของตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล เพื่อการศึกษาใน ทุกระดับ
ทุกประเภทอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจน
พัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา เขตอุตสาหกรรม และ
การเชื่อมโยงการค้าโลก
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นน้า แห่งใหม่กับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร–สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช–
สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น-พังงา-พุนพิน-ดอนสัก สายระนอง-ชุมพร และพัฒนาเส้นทาง
รถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน และสายระนอง–พังงา–กระบี่–ตรัง ควบคู่กับการพัฒนาเมือง
ภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพร้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
กระบี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เป็นเมืองในพื้นที่พิเศษ ที่มีการพัฒนาให้สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยการจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของประชาชน การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคมขนส่ง
การสื่อสาร และพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่มีการออกแบบส่าหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้ง
พัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มีความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสาราญในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นท่าเรือหลัก(Homeport) ของโลก
รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีสิ่งอ่านวยความสะดวกที่มีมาตรฐานความ
สะอาดและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค(กระบี่ พังงา และสมุย) รวมทั้งการ
บารุงรักษาร่องน้า

-49๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่สะเดา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่ชุมพร- สุราษฎร์
ธานี-หาดใหญ่–สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมือง
ทุ่งสงและเมืองสะเดา(ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเชื่อมโยง
กับท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักทั้งภายในและต่างประเทศ
๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนาและปรับปรุง
ท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพรวมทั้ง
การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่หลังท่า พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบินภายในประเทศ
ให้สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา 2-หาดใหญ่ปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ(รัฐปีนัง มาเลเซีย)รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร และการ
พัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าจากพื้นที่
ตอนในสู่พื้นที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอ่านวยความสะดวกและศูนย์บริการ โลจิสติกส์
รูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอ่านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริการ และอานวยความสะดวกในการข้ามแดนทั้งของประชาชน สินค้า และยานพาหนะให้มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดินน้า
ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรโดย
อาศัยความร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ป่าชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจการรักษาระบบนิเวศ
ทางทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้าบริเวณป่าชายเลน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ และการจัดระเบียบและกาหนดกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูก
สร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพื่อการ
วางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ โดยนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดทาระบบการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าที่ทันสมัย จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านน้า เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดน้าท่วมซ้าซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้า เพื่อชุมชนชนบท
และน้าเพื่อการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบส่ารองและกักเก็บน้าและ
ระบบส่งน้าดิบ โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้า ระบบจาหน่ายน้าและ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้า
ให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้นในเขตเมือง เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชย์ และบริการ
และลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง
๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล(จากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร)
และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

-50(Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ การให้ความรู้กับประชาชนในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม การให้
ความรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ควบคู่กับการสร้างจิตส่านึกให้กับประชาชนทุกวัยทั้งในและ
นอกระบบการศึกษา รณรงค์การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณการเกิดของเสีย ส่งเสริมและ
เข้มงวดการด่าเนินมาตรการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบฝังกลบที่ถูกหลักวิชาการ การแปลงขยะ
เป็นพลังงาน เป็นต้น สนับสนุนการน่าเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน
ท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการสนับสนุน
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก(Western Gateway) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทย-ฝั่งอันดามันประเทศแถบเอเชียใต้ ให้สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางประตูเศรษฐกิจ ด้านตะวันตกของ
ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ส่งเสริมระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานสากล และศึกษา
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาท่าเรือจังหวัด
ระนอง และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างชุมพร-ระนอง ที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากท่าเรือ
ระนองให้เป็น Western Gateway
2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) โดย
พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-เมียนมา ควบคู่
กับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งสองฝั่งทะเล รวมทั้งการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ สิ่งอ่านวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวมุ่งเน้นรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพรกับ
Royal Coast และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งน้าแร่และเกาะต่างๆ องจังหวัดระนองและประเทศ
เมียนมา
3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed
Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดจากการผลิต
น้ามันปาล์ม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่ผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ Phase Change Material (PCM) และ Nutritional Foods พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
ยางพาราและการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสาคัญอื่นๆ ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษา กาหนดเขตพื้นที่และสิทธิประโยชน์ส่าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่ชัดเจน
เพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-514) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green
Culture & Livable Cities) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเน้นกรอบ
การเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนา แหล่งการเรียนรู้
และการท่องเที่ยววิถีชุมชน และพัฒนาเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม และเอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยกาหนดการพัฒนาเมืองระนองให้เป็น 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 พื้นที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและ
นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้สูงขึ้นนาไปสู่การขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ
เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน
เป้าประสงค์รวม (Objectives)
1. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตร เพื่อสร้าง
รายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี
3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
4. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
5. มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน
6. มุ่งสู่ความเป็นอันดามันเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City)
ตัวชีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
1) เป็นฐานการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลชั้นน้าระดับโลก
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีสถานที่ท่องเที่ยว และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์
ของอันดามัน โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ชายหาด หมู่เกาะ เช่น เกาะภูเก็ต เกาะลันตา เกาะ พีพี เกาะลิบง
และเกาะหลีเป๊ะ จึงต้องรักษาความมีชื่อเสียง และเพิ่มมนต์เสน่ห์ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการ ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ
เช่น MICE และ Marina ที่ภูเก็ต โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อันดามันและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมบทบาทสู่การเป็น
เมืองท่องเที่ยวชั้นน่าของโลก ประกอบกับให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม สนใจการท่องเที่ยวในความ

-52สนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย(Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(Spiritual Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม
และนิทรรศการ (MICE) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ที่บริสุทธิ์
กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกพักแรมในโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมของ
ทรัพยากรพื้นฐานส่าหรับการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
2) เป็นฐานการผลิตยางพาราและปาล์มน้ามันครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีผลผลิต
ยางพาราและผลผลิตปาล์มน้ามันในสัดส่วนที่สูง จึงควร พัฒนาแบบครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตยางพารา
และปาล์มน้ามันของประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
ให้เพียงพอและเหมาะสม
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคม รวมทั้งโครงข่ายด้านการสื่อสาร ให้ เพียงพอและได้
มาตรฐาน
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคม อัตลักษณ์ อันดามัน ให้
คงความสวยงาม สะอาด และความต้องการของท้องถิ่น
3) พัฒนาและส่งเสริมการประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาล (อาหาร
มุสลิมเฟรน์ลี่) เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
4) ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน เพื่อสร้าง จุดขายทาง
การตลาดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ
5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอานวยความสะดวก ในพื้นที่ให้ เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว
6) เชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก
7) พัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ การค้าการลงทุน และส่งเสริมการค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับภัยพิบัติและ
สาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และ เพียงพอรองรับต่อ
การขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4) พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาลให้ถูกตามหลัก
สุขอนามัยและโภชนาการเพื่อรองรับการเป็นครัวของโลก
5) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ และ
ส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยต่อความมั่นคง ในทุกรูปแบบ
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(Carrying Capacity)
กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่
1) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ (น้าสาหรับอุปโภคบริโภค น้าทิ้งน้าเสีย และ
ภัยธรรมชาติ)
4) บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
5) พัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่นและการ
พัฒนาที่สมดุลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการข้อมูล การตลาดและประชาสัมพันธ์
1) เชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
2. พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพี่เมืองน้องหรือแลกเปลี่ยนด้าน
วัฒนธรรมและเป็นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
3. พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขันในระดับสากล
4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสร้างภาคีเครือข่ายเอกชน เพื่อสร้างกลไกการตลาด
และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดการท่องเที่ยว
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลสนับสนุนการท่องเที่ยว
6. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชน
กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวสีเขียว)
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างความสมดุล การขยายตัวและการเติบโตของนักท่องเที่ยว
และการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
2. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง
และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
การผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร
1) พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
ด้วย Smart Farming
2) ส่งเสริมการน่าผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนา
กระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3) น้อมน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
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1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพื้นที่ โดยการน่าผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่มา
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือน่าวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูปมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตาม
แนวทางและกระบวนการที่วางไว้
3) พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด
1) พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทางการเกษตร
2) พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด
3) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด่าเนินธุรกิจและช่วยเหลือสมาชิก
ในด้านการผลิตและการตลาด
4) ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางหรือ Digital Platform เพื่อการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามันเพื่อเชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมศักยภาพ การรวมกลุ่มและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตร ปลอดสารพิษ
ของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือรูปแบบบริษัท ประชารัฐ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน
2) สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อไปประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน้าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
1) พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อร่วมกัน สนับสนุน
อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดก ทางวัฒนธรรม
2) พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์
ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริม มิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
1) สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับบุคลากรภายนอก
สถานศึกษาและผู้ที่ขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว
2) พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
3) พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล
4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถ
ในการบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล
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1) พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) สร้างเสริมจิตสานึกประชาชนและพลเมืองในพื้นที่ในการเป็นเจ้าบ้าน เจ้าเมืองที่ดี
3) พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาระบบสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1) ส่งเสริมการสร้างสื่อ และการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูล และสารสนเทศ ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวทรัพยากรมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม
4) สร้างต้นแบบ (Best Practice) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 3.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
1) วางรากฐานด้าน Digital Literacy ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปเพื่อให้เกิดทักษะความ เข้าใจ และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม
2) พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการ
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5)
วิสัยทัศน์ (vison)
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยารธรณีโลก เศรษฐกิจมั่งคง
สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน”
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล
เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติมโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรนีโลกและแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศชั้นนาที่ได้มาตรฐานสากล 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 และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว
การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมี
ส่วนร่วมอย่างสมดุล
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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
เพียงพอควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของธรรมชาติ
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อ
สร้างจุดขายรองรับการท่องเที่ยวใหม่ภายใต้ New Normal
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงาม มีภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมที่รองรับอัตลักษณ์ของพื้นที่
1.5 พัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสาขาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาพลังการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น พร้อมลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประมง
ปศุสัตว์ ผลไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อมรดกของลูกหลานในอนาคต เพื่อสร้างฐานรายได้ให้กับ
เกษตรกร
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล และสินค้าฮาลาล เพื่อรองรับการค้าขายชายแดน สร้างแบรนด์
วิสาหกิจชุมชนและนวัตกรรมเพื่อสร้างจุดขายสินค้าไปสู่สากล
2.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ทฤษฎีใหม่ สร้างฐานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์เพื่อต่อยอดเกษตรรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดและตลาดดิจิทัล กระจายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ชุมชนโลก เพื่อยกระดับ
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน และแรงงานให้มีทักษะ ใน
อาชีพที่สูงขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อความทันสมัยและยั่งยืน
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ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีระบบระบายน้าที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ภูมิปัญญา ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ เพื่อรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลง และการดารงชีวิตด้วยความปลอดภัย
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านภาษา
เทคโนโลยี และศิลปะ ก้าวหน้าทันโลก
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ และการใช้นวัตกรรม
เพื่อเตือนภัย รวมถึงพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชน โดย ใช้เทคโนโลยีช่วย
บริหารจัดการ
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา สถานบริการการกีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อเป็นนันทนาการ และ จัด
กิจกรรมทางกีฬาที่หลากหลายต่อเนื่อง สร้างความแข็งแรงของประชาชน และการแข่งขันเป็นชื่อเสียงจังหวัด
ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดจากการกีฬา
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข และสุขภาพประชาชนให้เข้มแข็งและแข็งแรง ลดความเหลื่อม
ล้าในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการป้องกันโรค
3.6 ย่างต่อเนื่อง
3.7 ส่งเสริมและพัฒนาสังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคม
3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยชุมชน ครอบครัว ศาสนา
และองค์กรต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย น้าเสีย เพื่อลดมลพิษในชุมชน และแหล่ง
บริการสาธารณะประโยชน์
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสานึกของประชาชนในการเฝ้าระวัง รักษา ดูแล และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนเพื่อความสุขของชุมชน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ให้อยู่
ควบคู่กันได้
4.4 ส่งเสริมและบารุงรักษา แหล่งกาเนิดต้นน้า ลาธาร เพื่อการแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้งซ้าซาก และ
การระบายน้าอย่างรวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
กลยุทธ์
5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น สร้างเครือข่าย
ทางาน เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้อานาจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สร้างภาคราชการให้มีประสิทธิภาพ และปลูกฝังจิตสานึกข้าราชการให้เห็นความสาคัญและยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
5.3 เสริมสร้างประชาธิปไตย ความสมานฉันท์และความมั่นคงในสังคม เพื่อให้สังคมสงบสุข และ มีความ
ปลอดภัย
5.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือการบริหารภาคราชการท้องถิ่น
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน (พ.ศ.2566-2570)
1.) วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน ได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น
จุ ดมุ่งหมายและคาดหวังที่จ ะให้ เกิดขึ้น หรื อบรรลุ ในอนาคตข้างหน้า ตาบลนาทอนเป็นตาบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพหุ
วัฒนธรรม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่ สงบสุข น่าอยู่
มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กาหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้
คนสุขภาพดี
อยู่อย่างพอเพียง
สังคมสวัสดิการ ตาบลจัดการตนเอง

ร้อยเรียงวิถีชุมชน
องค์กรการเรียนรู้

พันธกิจ ( MISSION )
(1) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตาบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศและส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุทยาน
ธรณีโลก
(2) ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จาเป็น และ
พัฒนาแหล่งน้าภายในตาบล
(3) ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ
พร้อมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
(4) ส่งเสริมสร้างจิตสานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้
เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการมีส่วนร่วมของคนใน ชุมชน
2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทาง ในการ
พัฒนาในระยะ 5 ปี ตามช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
ในมติที่ป ระชุมของคณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบลนาทอน เพื่อเสนอแนะ ทบทวน ปรับปรุง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามขั้นตอนของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจั งหวัด สตูล ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนพัฒ นา
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ทกี่ ารพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ทกี่ ารพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- แผนงานเคหะชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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อย่างต่อเนื่อง
- แผนงาน รักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ทกี่ ารพัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ทกี่ ารเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.3 เป้าประสงค์ (Goals)
(1) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
กาหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชน
(2) เพื่อการก่อสร้าง บารุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการพัฒนาการ
คมนาคมและการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค
(3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และ
มาตรฐาน
(4) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วย
การศึกษาที่มีคุณภาพ
(5) เพื่อส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(6) การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน
การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น
(7) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
(8) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหา
ความต้องการของประชาชน
(9) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
(๑0) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชน
(11) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน
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(1) จานวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และสถาน
ประกอบการได้รับพัฒนาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่เพิ่มขึ้น
(2) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของทางหลวงท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน
(3) ร้อยละของสาธารณูปโภคที่ได้รับการพัฒนา
(4) ร้อยละของเด็กก่อนระดับวัยเรียน/ประถมศึกษาที่ได้รับบริการด้านการศึกษาของท้องถิ่น
(5) จานวนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(6) จานวนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 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. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ
ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
6. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
จากสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
7. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
8. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
9. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนมีอาชีพ รายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้

-6110. ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการบริการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
12. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2.6 กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรณีโลก เป็นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
ให้เพียงพอควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของธรรมชาติ
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพื่อสร้างจุดขายรองรับการท่องเที่ยวใหม่ภายใต้ New Normal
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงาม มีภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมที่รองรับอัตลักษณ์
ของพื้นที่
1.5 พัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสาขาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.1 พัฒนาพลังการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น พร้อมลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ประมง ปศุสัตว์ ผลไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อมรดกของลูกหลานในอนาคต เพื่อสร้างฐานรายได้
ให้กับเกษตรกร
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล และสินค้าฮาลาล เพื่อรองรับการค้าขายชายแดน
สร้างแบรนด์วิสาหกิจชุมชนและนวัตกรรมเพื่อสร้างจุดขายสินค้าไปสู่สากล
2.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ทฤษฎีใหม่ สร้างฐานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์เพื่อต่อยอดเกษตรรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดและตลาดดิจิทัล กระจายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ชุมชนโลก เพื่อ
ยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน และแรงงานให้มีทักษะ
ในอาชีพที่สูงขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อความทันสมัยและยั่งยืน
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ประปาและวิศวกรรมจราจรให้
เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกพื้นที่และมีระบบระบายน้าที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ภูมิปัญญา ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ เพื่อ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการดารงชีวิตด้วยความปลอดภัย
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้าน
ภาษา เทคโนโลยี และศิลปะ ก้าวหน้าทันโลก
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นวัตกรรมเพื่อเตือนภัย รวมถึงพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชน โดย ใช้
เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา สถานบริการการกีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อเป็นนันทนาการ
และจัดกิจกรรมทางกีฬาที่หลากหลายต่อเนื่อง สร้างความแข็งแรงของประชาชน และการแข่งขันเป็นชื่อเสียง
จังหวัดยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดจากการกีฬา
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้เข้มแข็งและแข็งแรง ลด
ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการป้องกันโรค
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
อย่างต่อเนื่อง
3.7 ส่งเสริมและพัฒนาสังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคม
3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยชุมชน ครอบครัว
ศาสนาและองค์กรต่างๆ
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย น้าเสีย เพื่อลดมลพิษในชุมชน
และแหล่งบริการสาธารณะประโยชน์
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสานึกของประชาชนในการเฝ้าระวัง รักษาดูแล และแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพื่อความสุขของชุมชน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม
โทรม ให้อยู่ควบคู่กันได้
4.4 ส่งเสริมและบารุงรักษาแหล่งกาเนิดต้นน้า ลาธาร เพื่อการแก้ไขปัญหาน้าท่วมน้าแล้ง
ซ้าซากและการระบายน้าอย่างรวดเร็ว
5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นสร้าง
เครือข่ายทางาน เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้อานาจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สร้างภาคราชการให้มีประสิทธิภาพและปลูกฝังจิตสานึกข้าราชการให้เห็นความสาคัญและ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
5.3 เสริมสร้างประชาธิปไตยความสมานฉันท์และความมั่นคงในสังคม เพื่อให้สังคมสงบสุข และ
มีความปลอดภัย
5.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือการบริหารภาค
ราชการท้องถิ่น
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
การกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาทอนจะกาหนดตามกรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดใต้ฝั่งอันดามัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สตูล และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ด ให้ความสาคัญต่อการดาเนินการ
แก้ ไ ขปั ญ หา ความเดื อ ดร้ อ นและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนในพื้ น ที่ ตาบลนาทอน ในด้ า นต่างๆ
โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูพัฒนาการจัดบริการสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ
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พัฒนาที่ยังยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมตาม แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นรากฐานสาคัญ ต่อ
การพัฒนาคน พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ ชีวิตความเป็ น อยู่ ของประชาชน โดยยึ ดหลั กการมีส่ ว นร่ว ม ความสอดคล้ องกับนโยบายของ รัฐ บาลและ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั่ งบนพื้นฐานของทาง สายกลาง ความไม่
ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนความรู้ ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทา พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4 ธันวาคม 2541
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน ได้น้อมนาหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักใน
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ การบริหารส่วนตาบลนาทอน เพื่อเตรียมความพร้อม องค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ มีการพัฒ นาที่ส มดุล และยั่ งยื น โดยยึดหลั กการ “ความพอเพียง” ซึ่งมีคุณลั กษณะ 3 ประการ ที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ จาเป็นต้องใช้หลัก “ความมีเหตุผล” ในการคิดวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ และหลัก “ความพอประมาณ” ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนให้เป็นไปอย่างสมดุลบนพื้นฐาน ความพอดี โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล และ มีการเตรียมการจัดการความเสี่ยงด้วย “ระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” บนเงื่อนไขพื้นฐานที่ต้องอาศัย “ความรอบรู้” ทั้งความรู้ในหลักวิชาและความรู้ในภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ “คุณธรรม” ที่ต้องสานึก ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
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โครงสร้างความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน

แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 –
2564)

แผนพัฒนาภาคใต้
(พ.ศ.2560-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้าง
ความเป็นธรรม
และลด ความ
เหลื่อมล้าใน
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ภาคให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
คุณภาพชันน้าของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราและ
ปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของภาคและ
สร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
สนับสนุนการท่องเที่ยวการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ
การเชื่อมโยงการค้าโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาภาค
เมืองและพืนที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาพืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้อย่าง
ยั่งยืน
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แผนพัฒนาภาคใต้
(พ.ศ.2560-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ภาคให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
คุณภาพชันน่าของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราและ
ปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
(พ.ศ.2562-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเทีย่ วให้มีมาตรฐาน
อย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัดสตูล
(พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิม่
จากอุทยานธรณีโลกการท่องเที่ยวการเกษตร
และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสตูล
(พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดับโลกอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรหลักของภาคและ
สร้างความเข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
สนับสนุนการท่องเที่ยวการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ
การเชื่อมโยงการค้าโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาค
เกษตร ประมง และปศุสตั ว์ที่มศี กั ยภาพในพืนที่
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แบบมีสว่ นร่วมอย่างสมดุล และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้
ทันสมัยสร้างภูมปิ ญ
ั ญาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาพืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์
เพื่อน้าไปสูก่ ารพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข
และยกระดับคุณภาพชีวติ บนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความสมดุลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
จัดการองค์กร
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ในเขตจังหวัดสตูล
(พ.ศ.2566-2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาทอน
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อบต.นาทอน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาทอน
(พ.ศ.2566-2570)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดับโลกอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดับโลกอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้
ทันสมัยสร้างภูมปิ ญ
ั ญาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้
ทันสมัยสร้างภูมปิ ญ
ั ญาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คนสุขภาพดี อยู่อย่างพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชมุ ชน สังคมสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ระดับโลกอย่างยั่งยืน

(1) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่
คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรมกาหนดทิศทาง
โดยชุมชนจัดการโดยชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็งและยั่งยืน

(2) เพื่อการก่อสร้าง บารุงรักษา ซ่อมแซม
ถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการ
พัฒนาการ คมนาคมและการขนส่งภายใน
ท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสาย
หลักในระดับภูมิภาค
(3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่
สมบูรณ์และ มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความสมดุลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความสมดุลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
จัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
จัดการองค์กร

ต้าบลจัดการตนเอง องค์กรการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้
ทันสมัยสร้างภูมปิ ญ
ั ญาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความสมดุลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ด้วย การศึกษาที่มีคุณภาพ
(5) เพื่อส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การ
อนุรักษ์หรือสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(6) การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การป้องกัน การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของท้องถิ่น
(7) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
(8) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
(9) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

(10) เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อันพึงปรารถนาร่วมกัน
ไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
จัดการองค์กร

(12) เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน
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กลยุทธ์

(1) การพัฒนาการท่องเที่ยวที่
คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
สังคม และวัฒนธรรมกาหนดทิศทาง
โดยชุมชนจัดการโดยชุมชน

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) เพื่อการก่อสร้าง บารุงรักษา ซ่อมแซม
ถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการ
พัฒนาการ คมนาคมและการขนส่งภายใน
ท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสาย
หลักในระดับภูมิภาค
(3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่
สมบูรณ์และ มาตรฐาน

2.1 พัฒนาพลังการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นพร้อมลด
ต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประมง
ปศุสัตว์ ผลไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อ
มรดกของลูกหลานในอนาคต เพื่อสร้างฐานรายได้
ให้กับเกษตรกร
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล และสินค้าฮา
ลาล เพื่อรองรับการค้าขายชายแดน สร้างแบรนด์
วิสาหกิจชุมชนและนวัตกรรมเพื่อสร้างจุดขายสินค้า
ไปสู่สากล
2.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ทฤษฎีใหม่
สร้างฐานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
เพื่อต่อยอดเกษตรรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดและตลาดดิจิทัล
กระจายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ชุมชนโลก เพื่อยกระดับ
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางภาค
เกษตร วิสาหกิจชุมชน และแรงงานให้มีทักษะ ใน
อาชีพที่สูงขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อความทันสมัยและ
ยั่งยืน
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
ไฟฟ้า ประปาและวิศวกรรมจราจร ให้เชื่อมโยงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีระบบระบายน้าที่ดี

(4) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ด้วย การศึกษาที่มีคุณภาพ
(5) เพื่อส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การ
อนุรักษ์หรือสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(6) การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การป้องกัน การระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของท้องถิ่น
(7) การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
(8) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้
ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
(9) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ภูมิปัญญา ทักษะ
ชีวิต พัฒนาสมรรถนะ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการดารง
ชีวิตด้วยความปลอดภัย
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านภาษา เทคโนโลยี และศิลปะ
ก้าวหน้าทันโลก
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย
และภัยธรรมชาติ และการใช้นวัตกรรมเพื่อเตือนภัย รวมถึงพัฒนา
ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชน โดย
ใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการ
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา สถานบริการการกีฬา การท่องเที่ยวเชิง
กีฬา เพื่อเป็นนันทนาการ และ จัดกิจกรรมทางกีฬาทีห่ ลากหลาย
ต่อเนื่อง สร้างความแข็งแรงของประชาชน และการแข่งขันเป็น
ชื่อเสียงจังหวัดยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดจากการกีฬา
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข และสุขภาพประชาชนให้
เข้มแข็งและแข็งแรง ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการป้องกันโรค
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง
3.7 ส่งเสริมและพัฒนาสังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีประโยชน์
ต่อสังคม
3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด โดยชุมชน ครอบครัว ศาสนา และองค์กรต่างๆ
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(10) เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
อันพึงปรารถนาร่วมกัน
ไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชน

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะ ขยะอันตรายน้า
เสีย เพื่อลดมลพิษในชุมชน และ
แหล่งบริการสาธารณะประโยชน์
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิต
สานึกของประชาชนในการเฝ้าระวัง
รักษา ดูแล และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืนเพื่อความสุขของชุมชน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้ชุมชน และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ให้
อยู่ควบคู่กันได้
4.4 ส่งเสริมและบารางรักษา
แหล่งกาเนิดต้นน้า ลาธาร เพื่อการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้งซ้าซาก
และการระบายน้าอย่างรวดเร็ว

(12) เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน

5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
ประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายทางาน
เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อติดตาม
ตรวจสอบการใช้อานาจภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 สร้างภาคราชการให้มีประสิทธิภาพ
และปลูกฝังจิตสานึกข้าราชการให้เห็น
ความสาคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิ
บาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย
5.3 เสริมสร้างประชาธิปไตย ความ
สมานฉันท์และความมั่นคงในสังคม
เพื่อให้สังคมสงบสุข และ มีความ
ปลอดภัย
5.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล
และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือการ
บริหารภาคราชการท้องถิ่น
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กลยุทธ์

แผนงาน

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรณี
โลก เป็นฐานรองรับการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยวให้เพียงพอควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความสมดุลของธรรมชาติ
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพื่อสร้างจุดขายรองรับการ
ท่องเที่ยวใหม่ภายใต้ New Normal
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ระบบสารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวก
และความปลอดภัย เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ให้แก่นกั ท่องเที่ยว
1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด
สวยงาม มีภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมที่
รองรับอัตลักษณ์ของพื้นที่
1.5 พัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ที่ทนั สมัย เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยว
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
สาขาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนือ่ ง

แผนงาน
บริหาร
ทั่วไป

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

2.1 พัฒนาพลังการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น พร้อม
ลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
ประมง ปศุสัตว์ ผลไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจเพื่อมรดกของลูกหลานในอนาคต เพื่อ
สร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล และสินค้า
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
อาชีพที่สูงขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อความทันสมัย
และยั่งยืน
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบไฟฟ้า ประปาและวิศวกรรมจราจร ให้
เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกพื้นที่และมีระบบระบาย
น้าที่ดี

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ภูมิปัญญา
ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการดารงชีวิตด้วยความปลอดภัย
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 ลดความเหลื่อมล้าในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข และการป้องกันโรค
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง
3.7 ส่งเสริมและพัฒนาสังคมผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ประโยชน์ต่อสังคม
3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด โดยชุมชน ครอบครัว ศาสนา และองค์กรต่างๆ

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย
น้าเสีย เพื่อลดมลพิษในชุมชน
และแหล่งบริการสาธารณะ
ประโยชน์
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้าง
จิตสานึกของประชาชนในการ
เฝ้าระวัง รักษา ดูแล และแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนเพื่อ
ความสุขของชุมชน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม
โทรม ให้อยู่ควบคู่กันได้
4.4 ส่งเสริมและบารุงรักษา
แหล่งกาเนิดต้นน้า ลาธาร เพื่อ
การแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง
ซ้าซาก และการระบายน้าอย่าง
รวดเร็ว

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
เคหะชุมชน

5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วน
ร่วมพัฒนาท้องถิน่ สร้างเครือข่าย
ทางาน เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อ
ติดตามตรวจสอบการใช้อานาจ
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สร้างภาคราชการให้มี
ประสิทธิภาพ และปลูกฝังจิตสานึก
ข้าราชการให้เห็นความสาคัญและยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
5.3 เสริมสร้างประชาธิปไตย ความ
สมานฉันท์และความมัน่ คงในสังคม
เพื่อให้สังคมสงบสุข และ มีความ
ปลอดภัย
5.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล
และดิจทิ ัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ
การบริหารภาคราชการท้องถิน่

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน

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)
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็น สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็น สภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพ การพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ปัจจัยภายใน การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อภายใน จะทาให้ตาบลทราบถึงความสามารถหรือความ
เป็นตัวตนของตาบล
จุดแข็ง (Strength-S)
1. ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งทางด้านศาสนา
2. ในพื้นที่ไม่มีปัญหาก่อการร้าย ประชาชนพุทธ/อิสลาม อยู่กันอย่างสันติ
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีครอบครัวมีความอบอุ่น
4. ประชาชนให้ความสาคัญในการออกกาลังกาย
5. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในชุมชน
6. เกือบทุกครัวเรือน เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นสมาชิกกองทุนญานาซะห์ของแต่ละมัสยิด
7. ประชาชนส่วนมากไปใช้สิทธิเลือกตั้งในชุมชน
8. ประชาชนส่วนมากมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
8. ผู้สูงอายุและคนพิการผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกคน
10. พื้นที่ตาบลนาทอน เป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางสามารถเชื่อมกับหลายตาบลและหลายอาเภอ
11. มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และมีการรวมกลุ่มของประชาชน
12. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรองรับการศึกษาก่อนวัยเรียนที่ได้มาตรฐาน
13. มีศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อรองรับการศึกษานอกระบบ
14. มีศูนย์ อปพร. ดาเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัย
ในหมู่บ้าน และสถานีตารวจภูธรทุ่งหว้า
15. มีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน มีผู้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
16. มีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ในชุมชน
17. เป็นตาบลทีม่ ีแหล่งทุนในชุมชน มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
18. เป็นตาบลที่มหี มู่บ้านท่องเที่ยว มีแหล่งท่องที่มี ถ้า เขา ป่า นา คลอง และทะเล
19. เป็นตาบลที่มกี ารประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนอยู่สม่าเสมอ
20. เป็นตาบลมีที่พักสาหรับบริการนักท่องเที่ยว นาทอนโฮมสเตย์
21. ผู้นามีวิสัยทัศน์และความรู้ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไป
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1. ประชาชนมีการออมเงินไม่สม่าเสมอ
2. ประชาชนขาดน้าในช่วงฤดูแล้ง
3. ประชาชนมีน้าสะอาด สาหรับดื่มและบริโภคไม่เพียงพอ
4. ขาดแหล่งน้าและระบบชลประทาน ในการทาการเกษตร
5 บางหมู่บ้านมีพื้นที่ลุ่ม น้าท่วมบ่อย
6. หมู่บ้านขาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน สาหรับนักท่องเที่ยว
7. เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและไม่มีตลาด
รองรับผลผลิตทางการเกษตร
8. ไม่มีโรงพยาบาล
9. พื้นที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าชายเลนและพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงเป็นปัญหาที่ไม่
เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
10. สินค้าทางการเกษตรราคาไม่แน่นอนและราคาตกต่า
11. อบต.มีรายได้จากการจัดเก็บเองน้อย งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง
ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะทาให้ตาบลทราบถึงโอกาสและอุปสรรคการทางานของตาบล
โอกาส (Opportunity-O)
๑. หน่วยงานราชการอื่นสนับสนุนให้การช่วยเหลือ
๒. การสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้เข้าถึงความ
ต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของประชาชน
๓. มีการประสานงานที่ดีระหว่าง อบต.กับชุมชน
๔. เป็นพื้นที่ติดทะเลอันดามัน
๕. มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามัน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ
6. การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโอกาสในการพัฒนาตาบลโดยรวม
7. ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยเฉพาะโครงการต้านการดาเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว
8. มีพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชายเลนทาให้ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมดูแลพื้นฟูป่าชายเลนจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจา
9. เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นที่ปรึกษาการทางานของตาบลนาทอน
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1. งบประมาณมีค่อนข้างจากัด
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการกิจ
3. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้า/ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรไม่ แน่นอน ตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น
4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่ เพราะขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาดโลก
5. การเกิดภัยทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ฤดูฝนเกิดน้าท่วมยังในพื้นที่ทาให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
6. งบประมาณในการพัฒนามีอย่างจากัด
7. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับการดาเนินงาน และไม่เป็นไปตามกฎหมายการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. กฎระเบียบไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ
9. ราคาของสินค้าการเกษตรขึ้นอยู่กับการแปรผันของตลาด
10. ความไม่สงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการ
ดารงชีวิตและการลงทุน
11. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ชื่อปัญหา
สภาพปัญหา
สภาพปัญหาความต้องการกร
1.ปัญหาด้าน
- การคมนาคมไม่สะดวก
- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่
โครงสร้างพื้นฐาน
- ระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง ให้ได้มาตรฐานรองรับการ
- ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ
- ขยายเขตระบบประปาให้ทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2.ปัญหาด้านแหล่งน้า - ขาดแหล่งน้าที่สะอาดเพื่อการ
- เพิ่มแหล่งเก็บกักน้าที่สะอาด
อุปโภค บริโภค และสาหรับใช้ทา - จัดหาแท็งค์น้าถังน้าเพิ่ม
การเกษตร ในฤดูแล้ง
- ขุดลอกคูคลองต่างๆที่ตื้นเขิน เพื่อ
- แหล่งน้าคูคลองตื้นเขิน
การระบายน้าที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ทาให้เกิดน้าท่วมขังในฤดูฝน
3. ปัญหาด้าน
- ประชาชนยังขาดความสนใจและ - จัดทาโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่
สาธารณสุข
ความรู้ความเข้าใจในการรักษา
ประชาชนเกี่ยวกับโรคต่างๆ และการป้องกัน
สุขภาพและปัญหาด้านสุขอนามัย ตนเองเบื้องต้น
- การระบาดและการป้องกันโรค - สนับสนุนงบประมาณเพิ่มในการจัดซื้อ
ระบาดต่างๆ (โควิด 19)
เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ป้องกันโรคให้กับ
ประชาชน
-รณรงค์ร่วมกับประชาชนในการควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดต่างๆโดยเฉพาะโรค
ไข้เลือดออก (โควิด 19)

-72ชื่อปัญหา
4. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและความ
ยากจน

สภาพปัญหา
-ประชาชนประกอบอาชีพที่ได้รับ
ค่าจ้างน้อยขาดอาชีพเสริมนอก
ฤดูกาลทาการเกษตร
–
ประชาชนมีภาระหนี้สินจานวนมาก
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- การประกอบอาชีพขาดการส่งเสริม

ความต้องการการ
- ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการทา
อาชีพเสริมการทาอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนโดยการรวมกลุ่มอาชีพ
-ส่งเสริมให้ประชาชนทาการเกษตรและ
ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
-ส่งเสริมให้มีการแปรูปผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า

5. ปัญหาด้านสังคม

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

-จัดสรรเบี้ยยังชีพให้อย่างทั่วถึง
- ลดจานวนผู้เสพยาเสพติดให้น้อยลง
โดยส่งเสริม ให้เยาวชนเล่นกีฬาและทา
กิจกรรมอื่นๆ
- จัดเวรยามเฝ้าระวังในเวลากลางคืน
- จัดให้มีสายตรวจภายในหมู่บ้าน

6. ปัญหาด้าน
การศึกษาการศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่นการ
กีฬาและนันทนาการ

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

- ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนหรือ
การศึกษาระบบทางไกล
- จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านให้กับเยาวชนรุ่นหลัง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การทา กิจกรรมต่างๆ

7.ปัญหาด้านการเมือง - ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้
การบริหาร และการ ความเข้าใจในระบบการบริหารงาน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น
- กระบวนการทางานของบุคลากรใน
ส่วนท้องถิ่นบางตาแหน่งยัง ไม่มีผู้
ดารงตาแหน่ง (กองช่าง) ทาการ
ทางานยังไม่ตอบสนองความต้องของ
ประชาชนได้

- ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามา
มีบทบาทในการมีส่วนร่วม
- ต้องมีบุคลากรให้ครบทุกตาแหน่ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ดีที่สุด

สภาพญา

กิจกรรมต่างๆ

-73ชื่อปัญหา
8 .ปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว

สภาพปัญหา
- ปัญหาการกาจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
- แหล่งท่องเที่ยวสาคัญในพื้นที่
ขาดการดูแลรักษา

ความต้องการการ
- รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการกาจัดขยะมูลฝอยใน
บ้านเรือนของตนเองและทาให้ชุมชนของ
ตนเองมีความน่าอยู่มากขึ้น
- ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสถาน
ท่องเที่ยวที่สาคัญในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในอนาคต
- รณรงค์ให้มีการปลูกป่า และส่งเสริมให้มี
การใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์
สภาพญา
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
๑

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานที่
หน่วย
รับผิดชอบ สนับสนุน
กอง
ทุกกอง
การศึกษาฯ ในอบต.

ยุทธศาสตร์ทกี่ ารพัฒนาการ
บริการชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่าง และสังคม
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ทกี่ ารพัฒนาเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ
ฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
-แผนงานเคหะชุมชน
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง

ทุกกอง
ในอบต.

๓

ยุทธศาสตร์ทกี่ ารพัฒนาศักยภาพ บริการชุมชน
คนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิ และสังคม
ปัญญาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

สานักปลัด
การศึกษาฯ
กอง
สาธารณสุข
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ทุกกอง
ในอบต.

๔

ยุทธศาสตร์ทกี่ ารพัฒนาความ
การเศรษฐกิจ
สมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ทกี่ ารเสริมสร้าง
บริหารงาน
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทั่วไป
องค์กรท้องถิ่น

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

สาธารณสุข
กอง

ทุกกอง
ในอบต.

-แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองสานัก
ปลัด

ทุกกอง
ในอบต.

๒

๕
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2577
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
๑) ยุทธศาสตร์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
๒) ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒.3 แผนงานการเกษตร
รวม
3) ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย
สร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน
3.๒ แผนงานการศึกษา
3.๓ แผนงานสาธารณสุข
3.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
รวม

ปี พ.ศ. 2566
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2567
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2568
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2569
โครงการ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2570
โครงการ

งบประมาณ

รวม 5 ปี
โครงการ

งบประมาณ

9
9

200,000
200,000

9
9

200,000
200,000

9
9

200,000
200,000

9
9

200,000
200,000

9
9

200,000
200,000

45
45

1,000,000
1,000,000

1
21
12
34

200,000
12,400,000
200,000
12,800,000

1
21
12
34

200,000
12,400,000
200,000
12,800,000

1
21
12
34

200,000
12,400,000
200,000
12,800,000

1
21
12
34

200,000
12,400,000
200,000
12,800,000

1
21
12
34

200,000
12,400,000
200,000
12,800,000

5
105
60
170

1,000,000
62,000,000
1,000,000
64,000,000

9
14
16
15
10
28
92

409500
6,160,000
1,272,500
425,000
240,000
1,400,000
9,907,000

9
14
16
15
10
28
92

409500
6,160,000
1,272,500
425,000
240,000
1,400,000
9,907,000

9
14
16
15
10
28
92

409500
6,160,000
1,272,500
425,000
240,000
1,400,000
9,907,000

9
14
16
15
10
28
92

409500
6,160,000
1,272,500
425,000
240,000
1,400,000
9,907,000

9
14
16
15
10
28
92

409500
6,160,000
1,272,500
425,000
240,000
1,400,000
9,907,000

45
70
80
75
50
140
460

2,047,500
30,800,00
6,362,500
2,125,000
1,250,000
7,000,000
49,535,000
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แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2577
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
4) ยุทธศาสตร์ พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
4.2 แผนงาน การเกษตร
รวม
5) ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
ท้องถิ่น
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

รวมทั้งสิ้น

ปี พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ. 2567

ปี พ.ศ. 2568

ปี พ.ศ. 2569

ปี พ.ศ. 2570

รวม 5 ปี

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

4
7
11

240,000
310,000
550,000

4
7
11

240,000
310,000
550,000

4
7
11

240,000
310,000
550,000

4
7
11

240,000
310,000
550,000

4
7
11

240,000
310,000
550,000

20
35
55

1,200,000
1,550,000
2,750,000

2,320,000
2,320,000
25,777,000

15
15
161

2,320,000
2,320,000
25,777,000

15
15
161

2,320,000
2,320,000
25,777,000

75
75
805

11,600,000
11,600,000
129,885,000

15
15
161

2,320,000
15
2,320,000
15
25,777,000 161

2,320,000
15
2,320,000
15
25,777,000 161
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แบบ ผ.01/1

บัญสรุปโครงการพัฒนา ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนขุมขน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนา
๒) ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
2.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
๒.3 แผนงำนกำรเกษตร
รวม

รวมทั้งสิ้น

ปี พ.ศ. 2566
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี พ.ศ. 2567
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี พ.ศ. 2568
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี พ.ศ. 2569
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

15

11,330,800

32

32,596,000

27

36,761,100

20

15
15

11,330,800
11,330,800

32
32

32,596,000
32,596,000

27
27

36,761,100
36,761,100

20
20

10,497,400
10,497,400
10,497,400

ปี พ.ศ. 2570
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท) โครงกำ
(บำท)
ร
9

4,501,200

103 95,606,500

9
9

4,501,200
4,501,200

103 95,606,500
103 95,606,500
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แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเทีย่ ว การเกษตรและการค้าสูอ่ าเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ๑. พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยัง่ ยืน
1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยัง่ ยืน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตัวชีว้ ัด
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
1 โครงการอบรมผูน้ าเทีย่ วท้องถิน่ เพือ่ สนับสนุนให้
ประชาชนเด็กเยาวชนเป็น
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละของ
ตาบลนาทอน
บุคลากรมีความรูแ้ ละ มัคคุเทศก์มืออาชีพ
จานวนผูเ้ ข้ารับ
ประสบการณ์ด้านการ
การอบรมทีม่ ี
ท่องเทีย่ ว
ความรูเ้ พิม่ ขึน้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีจานวนมัคคุเทศก์ สานักปลัด
น้อยเพิม่ ขึน้

2 โครงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพือ่ สนับสนุนให้
เจ้าหน้าทีผ่ นู้ าชุมชน
ผูน้ าชุมชนด้านการป้องกันและ บุคลากรมีความรูด้ ้าน ตาบลนาทอน
บรรเทาอุบัติภัยด้านท่องเทีย่ ว การป้องกันและบรรเทา
อุบัติภัยเกีย่ วกับการ
ท่องเทีย่ ว

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จานวนผูเ้ ข้ารับ
การอบรมทีม่ ี
ความรูเ้ พิม่ ขึน้

บุคลากรมีผนู้ า
สานักปลัด
ชุมชนมีความรู้ ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัย
เกีย่ วกับการ
ท่องเทีย่ วยิง่ ขึน้

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพคนใน ผูน้ าการท่องเทีย่ วชุมชนทีม่ ี
ชุมชนด้านการท่องเทีย่ วภายใน ชุมชนให้มีความรูค้ วาม แหล่งในตาบลนาทอน
ตาบลนาทอน
เข้าใจด้านการจัดการ
ท่องเทีย่ ว

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนชุมชน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการท่องเทีย่ ว
เพิม่ ขึน้

คนในชุมชนให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการจัดการ
ท่องเทีย่ ว

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก การท่องเทีย่ ว การเกษตรและการค้าสูอ่ าเซียนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ๑. พัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
1. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตัวชีว้ ัด
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพือ่ อบรมเชิงปฏิบัติการ ผูใ้ ห้บริการบ้านพักโฮมสเตย์
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000 ประชาชน
การพัฒนาศักยภาพการผู้
การพัฒนาศักยภาพการ
นักท่องเทีย่ วมี
ให้บริการทีพ่ ักโฮมสเตย์ ภายใน ให้บริการทีพ่ ักโฮมสเตย์
ความพึงพอใจ
ตาบล
ภายในตาบล
ร้อยละ ๘๐
5 โครงการท่องเทีย่ วชุมชน
อุทยานธรณีโลก

เพือ่ จัดงานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วอุทยานธรณี
โลก

6 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ พัฒนาแหล่ง
ชุมชนตาบลนาทอน
ท่องเทีย่ วในชุมชนให้มี
ความสะดวกพร้อม
บริการนักท่องเทีย่ ว

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีรายได้
จากนักท่องเทีย่ ว
ทีม่ าเทีย่ ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักปลัด

จัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อุทยานธรณีโลก ตาบลนาทอน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวน
เพิม่ รายได้แก่ชุมชน สานักปลัด/
นักท่องเทีย่ วทีม่ า เพิม่ เพิม่ จานวน
กองช่าง
เทีย่ วอุทยานธรรี
โลกเพิม่ มากขึน้

พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน
ตาบลนาทอน หมูท่ ี่ 1-9

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 แหล่งท่องเทีย่ ว ประชาชนในชุมชน สานักปลัด/
ในชุมได้รับการ มีรายได้เพิม่ ขึน้ จาก สานักปลัด
พัฒนาร้อยละ ๘๐ การท่องเทีย่ ว

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 กลุม่ ท่องเทีย่ วใน ประชาชนในชุมชน สานักปลัด
ชุมชนมีความ
มีรายได้เพิม่ ขึน้ จาก
เข้มแข็งร้อยละ การท่องเทีย่ ว
๘๐

260,000

260,000

260,000

260,000

260,000

7 โครงการส่งเสริมกลุม่ ท่องเทีย่ ว เพือ่ สร้างเสริมเพิม่
กลุม่ ท่องเทีย่ วโดยชุมชนตาบล
โดยชุมชนตาบลนาทอน
ศักยภาพให้กลุม่
นาทอน หมูท่ ี่ 1-9
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนใน
ตาบลนาทอน มีความ
เข้มแข็งพึงพาตนเองได้
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.๑ แผนงานเคหะชุมชน
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน เพื่อให้ประชาชนมี อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อาเภอละงู ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ภูมิภาคอาเภอละงู
ครัวเรือนที่มี
เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตสายดับขยาย
ไฟฟ้าใช้
ความปลอดภัยใน เขตไฟฟ้า แรงต่า ขยาย
ชีวติ และทรัพย์สิน เขตไฟฟ้าแรงสูง
หมู่ที่ 1-9-

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมี กองช่าง/
ไฟฟ้าใช้อย่าง หน่วยงาน
ทั่วถึง
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนมี
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ เพิ่มแสงสว่าง
1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า เพื่อเพิ่มแสงสว่าง เพิ่มไฟฟ้าสาธารณะ
สาธารณะภายในตาบล เพื่อให้ประชาชนมี ส่องสว่าง หมู่ที่ 1-9
เพื่อให้ประชาชน
(ทุกซอยของแต่ละ
ความปลอดภัยใน
เพิ่มขึ้น
หมู่บา้ น)
ชีวติ และทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมี กองช่าง
ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

2 โครงการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในตาบล

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ซ่อมแซมไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมี สาธารณะ หมู่ที่ 1-9
ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐ ซ่อมแซมไฟฟ้า

3 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาภายใน
ตาบล

เพื่อให้มนี ้าประปา ก่อสร้างระบบประปาผิว
สาหรับอุปโภค
ดิน,บ่อบาดาล
บริโภคอย่างเพียงพอ ม.1-9

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000 จานวนครัวเรือนมี ประชาชนมี
กองช่าง
น้าใช้อย่างเพียงพอ น้าประปาใช้
อย่างทั่วถึงและ
มีคณ
ุ ภาพ

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000 จานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้า กองช่าง
มีน้าใช้อย่าง
ใช้อุปโภคและ
เพียงพอ
บริโภค

๑,๘๕๐,๐๐๐

๑,๘๕๐,๐๐๐

๑,๘๕๐,๐๐๐

๑,๘๕๐,๐๐๐

4 โครงการขยายเขต
เพื่อให้มีน้าประปา ขยายเขตท่อประปา
ระบบประปาในตาบล สาหรับอุปโภค
ม.1-9
นาทอน
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี กองช่าง
สาธารณะเพิ่มขึ้น ประชาชน
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

๑,๘๕๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
จะได้รับ
รับผิดชอบ
5 โครงการจัดซื้อไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000 เพิ่มแสงสว่าง
ประชาชนมี กองช่าง
สาธารณะพลังงาน
ทางสาธารณะใช้ ภายในตาบลรายละเอียด
เพื่อให้ประชาชน ประชาชน
ตามแบบแปลนที
่
อบต.
แสงอาทิตย์(โซ่ลาเซล์ล)์ เพื่อความสะดวก
เพิ่มขึ้น
ความปลอดภัย
กาหนด ภายในตาบล หมู่
ในชีวติ และ
ที่ ๑-๙
ทรัพย์สิน
6 โครงการซ่อมแซม
และปรับปรุงระบบ
ประปาภายในตาบล

ปรับปรุงระบบประปา
ภายในตาบลรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กาหนด ภายในตาบล หมู่
ที่ ๑-๙

1,000,000

ขุดลอกห้วยขุดลอกสระ
แก้ไขปัญหาน้า
น้าขุดลอกคลอง
ท่วมขังเพื่อมีน้า
สาธารณะ รายละเอียด
อุปโภคและบริโภค ตามแบบแปลนที่ อบต.
ใช้
กาหนด ภายในตาบล
หมู่ที่ ๑-๙

1,000,000

1,000,000

2,400,000

2,400,000

เพื่อให้มีน้าประปา
สาหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

7 โครงการขุดลอกแหล่ง เพื่อป้องกันและ

น้าสาธารณะภายใน
ตาบล

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 จานวนครัวเรือนมี ประชาชนมีน้า

กองช่าง

น้าใช้อย่างเพียงพอ ใช้การอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ

1,000,000 1,000,000

2,400,000

2,400,000

1,000,000 จานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้า
มีน้าใช้อย่าง
ใช้การอุปโภค
เพียงพอ
และบริโภค
อย่างเพียงพอ

2,400,000

กองช่าง/
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
8 โครงการขุดลอกแหล่ง เพื่อป้องกันและ ขุดลอกห้วยขุดลอกสระ
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
500,000
500,000
500,000 จานวนครัวเรือน
น้าสาธารณะภายใน
แก้ไขปัญหาน้า น้าขุดลอกคลอง
มีน้าใช้อย่าง
ตาบล
ท่วมขังเพื่อมีน้า สาธารณะ รายละเอียด
เพียงพอ
อุปโภคและบริโภค ตามแบบแปลนที่ อบต.
ใช้
กาหนด ภายในตาบล
หมู่ที่ ๑-๙
9 โครงการขุดบ่อน้าตื้น/ เพื่อให้ประชาชน

ขุดลอกบ่อน้าตื้น
ภายในตาบลนาทอน
10 โครงการขุดเจาะบ่อ

บาดาลภายในตาบล

11 โครงการขุดลอกคู

ระบายน้าในตาบล

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง/
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ขุดบ่อน้าตื้น/ขุดลอก
อุปโภคและบริโภค บ่อน้าตื้นหมู่ที่ ๑-๙

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ จานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้า กองช่าง/
มีน้าใช้อย่าง
ใช้อุปโภค
หน่วยอืน่
เพียงพอ
บริโภคที่ทั่วถึง
ในฤดูแล้ง

เพื่อสามารถผลิต ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่
น้าประปาใช้
๑-๙
อุปโภคและบริโภค

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้า กองช่าง/
มีน้าใช้อย่าง
ใช้อุปโภค
หน่วยอืน่
เพียงพอ
บริโภคที่ทั่วถึง
ในฤดูแล้ง

เพื่อลดปัญหาน้า ขุดลอกคูระบายน้าแบบ
ท่วมขัง เพื่ออานวย แปลนที่ อบต.กาหนด
ความสะดวก
หมู่ที่ 1-๙
ประชาชน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 สามารถลด
ประชาชน
ปัญหาน้าท่วมขัง ได้รับความ
ได้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ สะดวกยิ่งขึน้

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
จะได้รับ
รับผิดชอบ
12 โครงการซ่อมแซมท่อ เพื่อซ่อมแซมท่อ
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000 ลดปัญหาน้าท่วม สามารถลด
ซ่อมแซมท่อระบายน้า
กองช่าง
ระบายน้าคสล.ภายใน ระบายน้าคสล.ให้ คสล. รายละเอียดตาม
ร้อยละ ๘๐
ปัญหาน้าท่วม
ตาบล
ใช้ได้ ตามปกติ
แบบแปลนที่ อบต.
ขังได้ดียิ่งขึ้น
กาหนด ภายในตาบล
หมู่ที่ ๑-๙
13 โครงการปรับปรุงและ เพื่อซ่อมแซมถนน
ซ่อมแซมถนนดินเดิม ให้ใช้ได้ ตามปกติ
ภายในตาบล
และลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนดินเดิมและวางท่อ
ระบายน้า รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กาหนดภายในตาบล
หมู่ที่ ๑-๙

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ

14 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในตาบล

เพื่อซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างถนนให้
ใช้ได้ ตามปกติ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ ๑-๙

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ความพึงพอใจ

15 โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงระบบประปา
ภายในตาบล หมู่ที่ 4, 8,
9

เพื่อซ่อมแซมถนน
ให้ใช้ได้ ตามปกติ
และลดปัญหาน้า
ท่วมขัง

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบประปา สถานที่
ก่อสร้างหมู่ที่ 4, 9

2,700,000

ประชาชนมีน้า กองช่าง
ร้อยละ ๘๐ ของ ใช้การอุปโภค
ผู้ใช้เส้นทาง
และบริโภค
สัญจรไปมา
อย่างเพียงพอ

ประชาชน
กองช่าง
ร้อยละ ๘๐ ของ ได้รับความ
ผู้ใช้เส้นทาง
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
สัญจรยิ่งขึ้น
จานวนครัวเรือน ประชาชนมีน้า กองช่าง
มีน้าใช้อย่าง
ใช้การอุปโภค
เพียงพอ
และบริโภค
อย่างเพียงพอ

4,600,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
จะได้รับ
รับผิดชอบ
เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 ความพึงพอใจร้อย ประชาชนได้รับ กองช่าง
16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ตกิ คอนก
รีต ภายในตาบล
17 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในตาบล

ซ่อมสร้างถนนให้
ใช้ได้ ตามปกติ

จราจรพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตหมู่ที่ 1 - 9

เพื่อลดปัญหาน้าท่วม ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
ขังเพื่ออานวยความ (รายละเอียดตามปริมาณ
สะดวกประชาชน
งานและแบบแปลนที่
อบต.กาหนด หมู่ที่ 1-9)

18 โครงการปรับปรุงถังเก็บ เพื่อซ่อมแซมถังถัง
น้าภายในตาบล
เก็บน้าภายในตาบล

ปรับปรุงถังเก็บน้า
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.กาหนด
หมู่ที่ 1 - 9

ละ ๘๐ ของผู้ใช้ ความสะดวกใน
เส้นทางสัญจรไปมา การสัญจรยิ่งขึ้น
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1,000,000 สามารถลดปัญหา สามารถลด
กองช่าง
น้าท่วมขังได้ร้อย ปัญหาน้าท่วม
ละ ๙๐
ขังประชาชนได้
ความอานวย
ความสะดวกยิ่
50,000 จานวนครัวเรือนมี ประชาชนมีที่
น้าใช้อย่างเพียงพอ เก็บน้าใช้
อุปโภคและ
บริโภค

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตซอล

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้เป็น
สถานที่ออกกาลังกาย
ต่อต้านยาเสพติด

ขนาดกว้าง 27.00 เมตร

5,000,000

ประชาชนมี สนาม ประชาชน มีการ กองศึกษาฯ
กีฬาที่มี มาตรฐาน ใช้เวลา ว่างให้
เพิ่มขึ้น
เกิด ประโยชน์

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.กาหนด) หมู่ที่9

7,050,000

2,050,000

2,050,000

2,050,000

2,050,000
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
จะได้รับ
รับผิดชอบ
20 โครงการการจัดทาผัง เพื่อให้หมู่บา้ นมี
แผนที่อาณาเขตที่
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ แผนที่อาณาเขต ตาบลนาทอนมี กองช่าง
เมืองตาบล หมู่ที่ ๑ - ๙ อาณาเขตที่ถูกต้อง ชัดเจนตาบลนาทอน
ตาบลนาทอนมี ผังเมืองรวม
และชัดเจน
ความชัดเจน ๙๐
เปอร์เซ็นต์
21 โครงการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวภายใน
ตาบลหมู่ที่ ๑ - ๙

เพื่อบริการนักท่อง
เทียวและให้ความ
สะดวกแก่
นักท่องเที่ยว

ป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว ภายในตาบล
ป้ายสื่อความหมาย
แหล่งท่องเที่ยว

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐ จานวนป้ายบอก นักท่องเที่ยว
แหล่งเที่ยวใน
ได้รับความ
ตาบลมีเพิ่มขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

สานักปลัด

22 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อส่งเสริมให้
กีฬา หมู่ที่ ๑ - ๙
ประชาชนออก
กาลังกายและเล่น
กีฬา

23 โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองน้าประปา
ตาบลนาทอน
หมู่ที่ ๑ - ๙

ก่อสร้างลานกีฬาติดตั้ง
อุปกรณ์หมู่ที่ ๑ - ๙

เพื่อช่วยแก้ปญ
ั หา ก่อสร้างระบบบกรองน้า
ขาดน้าและมีน้าที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ ๒ หมู่ที่
สะอาดสามารถ
๓ หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๗
อุปโภคและบริโภค
ได้

300,000

300,000

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ 50 ของ
จานวนเด็ก
เยาวชน
ประชาชน
สถานที่ออก
กาลังกายเพิ่มขึ้น

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ น้าประปามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานได้ ๙๐
เปอร์เซ็นต์

๒,๗๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐

เด็ก,เยาวชน, กอง
ประชาชนรัก การศึกษาฯ/
การออกกาลัง
กาย สุขภาพดี
ยิ่งขึ้น
ประชาชนมีน้า กองช่าง/
ใช้อุปโภค
หน่วยอืน่
บริโภคที่
สะอาดและ
ทั่วถึงในฤดูแล้ง

๒,๗๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาจังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒.3 แผนงาน การเกษตร
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
๑ โครงการอบรมให้
เพื่อสร้างความรู้แก่ อบรมให้ความรู้9
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ร้อยละผู้เข้าร่วม
ความรู้ตามแนว
เกษตรกร
หมู่บา้ น 8๐ คน
อบรมมีความรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
เพื่อลดรายจ่ายใน 9 หมู่บา้ น 8๐ คน
เพิ่มขึ้น
พอเพียง
ครัวเรือน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
เกษตรกรได้รับ สานักปลัด
ความรู้เพิ่มขึ้น
ในการประกอบ
อาชีพและเพิ่ม
รายได้แก่
เกษตรกร

2 โครงการอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ส่งเสริมอาชีพอาชีพใน เกษตรในตาบล
ตาบล
นาทอน

3 โครงการอบรมการ
แปรรูปและการเพิ่ม
มูลค่าผักพื้นบ้านและ
สมุนไพร

อบรมอาชีพแก่
การเกษตรและกลุ่ม
อาชีพ ตาบลนาทอน

เพื่ออบรมการแปร อบรมการแปรรูปและ
รูปและการเพิ่ม
การเพิ่มมูลค่าผัก
มูลค่าผักพื้นบ้าน พื้นบ้านและสมุนไพร
และสมุนไพร

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ร้อยละผู้เข้าร่วม เกษตรกรได้รับ สานักปลัด/
อบรมมีความรู้ ความรู้เพิ่มขึน้
หน่วยที่
ในการประกอบ
เพิ่มขึ้น
เกี่ยวข้อง
อาชีพและเพิ่ม
รายได้แก่
เกษตรกร

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ จานวนผู้เข้าร่วม -เกษตรการมี สานักปลัด /
โครงการ ได้รับ รายได้เพิ่มขึ้น หน่วยงานที่
ความรู้เพิ่มยิ่งขึ้น
เกี่ยวข้อง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาจังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒.3 แผนงาน การเกษตร
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
4 โครงการส่งเสริม
เพื่อให้ประชาชน ต่อยอดครัวเรือน
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ จานวนครัวเรือน
ครัวเรือนต้นแบบ
เป็นครัวเรือน
ต้นแบบแปลง ประกวด
ต้นแบบเพิ่มขึ้น
แปลงสาธิตเกษตร
ต้นแบบ
ครัวเรือนต้นแบบแปลง
อินทรีย์ภายในตาบล

ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
เพิ่มรายได้
สานักปลัด
และลด
รายจ่ายแก่
ประชาชน

5 โครงการส่งเสริมการ เพื่อสงเสริมการ
ส่งเสริมการปลูกผักไร้
ปลูกผักไร้ดิน (ออแก ปลูกผักและเพื่อลด ดิน (ออแกนิค) และ
นิค) และปลูกผัก
รายจ่าย
ปลูกผักปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษภายใน
ตาบล

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

6 โครงการจัดอบรมการ เพื่อส่งเสริมการ
อบรมให้ความรู้การ
ขยายพันธ์พชื
ขยายขยายพันธ์พชื ขยายพันธ์-ขยายพันธ์
เศรษฐกิจตาบลนาทอน เศรษฐกิจ
ยางพาราขยายพันธ์
มะนาว-ขยายพันธ์ฝรั่ง
ขยายพันธ์พชื เศรษฐกิจ
อื่นฯ หมู่ที่ 1-9

10,000

10,000

10,000

10,000

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

20,000

20,000

ประชาชนผักไร้
ดิน (ออแกนิค)
และปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
ปลูกผักกินเอง
ร้อยละ ๕๐
10,000 จานวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

เพิ่มรายได้
และลด
รายจ่ายแก่
ประชาชน

สานักปลัด

ได้รับความรู้ สานักปลัด
เพิ่มขึ้นในการ
ประกอบ
อาชีพและเพิ่ม
รายได้แก่
เกษตรกร

20,000
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาจังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒.3 แผนงาน การเกษตร
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตรประจา
ตาบลนาทอน

เพื่อให้ ศบกต.เป็น เพิ่มศักยภาพให้ศูนย์
ศูนย์กลางทางด้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
การเกษตรประจา เกษตรประจาตาบล
ตาบล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ จานวนเกษตรกร สร้างอาชีพ
สานักปลัด/
มาใช้บริการศูนย์ เสริมเพิ่มรายได้ และ
เพิ่มขึ้น
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ทาปุ๋ยหมัก และปุ๋ย
อีเอ็มหมู่ที่ 1-9

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 จานวนเกษตรกร มีความรู้การ สานักปลัด/
มาใช้บริการศูนย์ ทา ทาปุ๋ยหมัก และ
เพิ่มขึ้น
และปุ๋ยอีเอ็ม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

9 โครงการตลาดสะอาด เพื่อยกระดับตลาด ตลาดสะอาด ปลอด
ปลอดสารพิษ ผัก
สะอาด อาหาร
สารพิษ ขึ้น ๙๐ %
ปลอดสานพิษ/ผัก
ปลอดสารพิษ
พื้นบ้าน ภายในตาบล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

90,000

90,000

90,000

90,000

๕๐,๐๐๐ มูลค่าการผลิต เกษตรกรมี
ของสินค้าทาง รายได้
การเกษตรเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น/
ประชาชนมี
ภาวะ
โภชนาการที่ดี
90,000

8 โครงการฝึกอบรมเชิง เพื่อฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ ทาปุ๋ยหมัก ปฏิบตั ิการ ทาปุ๋ย
และปุ๋ยอีเอ็มตาบล หมักและปุ๋ยอีเอ็ม
นาทอน

สานักปลัด/
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาจังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒.3 แผนงาน การเกษตร
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10 อุดหนุนโครงการศูนย์ เพื่อน้อมนา

อุดหนุนศูนย์การเรียน
หลักการทรงงาน ของประชาชนทั่วไป
ตามแนวทางทฤษฎี และผู้มาศึกษาดูงาน
ใหม่ขั้นที่ 3 ของ ตามหลักปรัชญา
ปรัชญาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงมา
พอเพียงมาขยาย ขยายผลสู่เกษตรกรราย
ผลสู่เกษตรกรราย ย่อยที่เป็น หมู่ที่ 8
ย่อยที่เป็น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ศูนย์เรียนรู้

12 โครงการส่งเสริมกลุ่ม เพื่ออบรมให้ความรู้ กลุ่มเกษตรกรในตาบล
เกษตรตาบลนาทอน ให้แก่กลุ่มเกษตรกร นาทอนจานวน 50 คน
ในตาบลนาทอน
หมู่ที่ 1-9
เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
การเกษตร

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 กลุ่มเกษตรกรใน
ตาบลนาทอนมี
ความรู้ความ
เข้าใจร้อยละ ๘๐

20,000

20,000

20,000

20,000

เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

20,000

ประชาชนทั่วไป สานักปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง และผู้มาศึกษาดู
ต.นาทอน มี
งานน้อมนาตาม
ประชาชนและผู้ หลักปรัชญา
ศึกษาดูมาเรียนรู้ เศรษฐกิจ
เพิ่งมากขึ้น
พอเพียงมา
ขยายผลสู่การ
ปฏิบตั ไิ ด้ดยี ิ่งขึ้น

กลุ่มเกษตรกร สานักปลัด
ทางเลือกที่
เข้มแข็งและ
ยั่งยืนสามารถ
ขยายผลใน
ชุมชนได้
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
จะได้รับ
รับผิดชอบ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ สานักปลัด
1 จัดซื้อวัสดุแต่งกาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน วัสดุแต่งกายสาหรับ
สาหรับอปพร.สังกัด
การปฏิบตั ิงานป้องกันภัย อปพร.
ในการปฏิบตั ิงาน ในการปฏิบตั ิงาน
อบต.นาทอน
ฝ่ายพลเรือน
๘๐ เปอร์เซ็นต์
2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพื่อให้มีอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
กระจายครอบคลุมเต็ม
พื้นที่ เพื่อเป็นแกนาและ
กาลังหลักในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันสาธารณภัยพล
เรือน จานวน 1 รุ่น ผู้
อบรมจานวน 20 คน

3 โครงการฝึกอบรมการ เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพ ให้ความแก่ อปพร. และ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั อปพร.และประชาชนใน ประชาชน จานวน
ชุมชนให้เกิดความรู้ความ 50 คน
เชี่ยวชาญเกิดความ
ตระหนักในความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภยั

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 เพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิก อปพร.มี

สานักปลัด

ในการปฏิบตั ิงาน ความร้ความ
๘๐ เปอร์เซ็นต์ เข้าใจและภารกิจ
งาน อปพร.

20,000

20,000

20,000

20,000

220,000

220,000

220,000

220,000

20,000 จานวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมอบรมมี สานักปลัด
โครงการมีความรู้ ความรู้ความเข้า
เพิ่มขึ้น
ความเข้าใจในการ
เผชิญเหตุใน
ชุมชนและการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภยั ข้นต้น
220,000
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
4 โครงการฝึกอบรมชุด
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม จิตอาสา
90,000
90,000
90,000 90,000
90,000 ร้อยละ80ของของ
ปฏิบตั ิการจิตอาสาภัย และความเข้มแข็งให้แก่ ภัยพิบตั ิของ อบต. แห่ง
บุคลากรที่
พิบตั ิประจาองค์การ
อบต. ให้บคุ ลากรที่
ละ 50 คน/รุ่น เข้า
สามารถปฏิบตั ิ
บริหารส่วนตาบลนาทอน สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ร่วมทบทวนจิตอาสาภัย
หน้าที่ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือในการบรรเทา พิบตั ิของ อบต. แห่ง ละ
ในการบรรเทาสา
สาธารณภัยใด้อย่างมี
50 คน
ธารณภัยใด้อย่าง
ประสิทธิภาพ
มีประสิทธิ

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนได้รับ สานักปลัด
การช่วยเหลือใน
การบรรเทาสา
ธารณภัยใด้อย่าง
มีประสิทธิ ภาพ

5 อุดหนุนโครงการ
ดาเนินงานชุมชนยั่งยืน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด แบบครบวงจรตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในหมู/่
ชุมชนตาบลนาทอน

เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ จับกุมผู้ค้ายาเสพติดใน
ระบาดของยาเสพติดใน พืน้ ที่เป้าหมาย
หมู่บา้ น
ดาเนินการราผุ้เสพมา
บาบัด ป้องกันมาให้มี
ผู้ค้า ผู้เสพ เกิดใหม่

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000 ลดอัตราเสี่ยงของ เด็กและเยาวชน

6 อุดหนุนโครงการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม
ระดับตาบล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ์ าพ
ของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมใน
พื้นที่ระดับตาบล

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000 คดีอาชญากรรม
เกี่ยวกับชีวติ
ร่างกายเพศและ
ทรัพย์สิน ลดลง

159,000

159,000

159,000

159,000

159,000

ประชาชนในพื้นที่ตาบล
นาทอน จานวน 100 คน

อบต.
เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด นาทอน/
ที่จะเข้าไปเกี่นว สามมารถแก้ไข สถานัตารวจ
ข้องกับยาเสพติด ปัญหายาเสพติด ภูธรทุ่งหว้า
ในหมู่บา้ นตาม
เป้าหมายได้
เด็กและเยาวชน
ประชาชนมมี
ความปลอดภัยใน
ชีวดิ และทรัพย์สิน

อบต.
นาทอน/
สถานัตารวจ
ภูธรทุ่งหว้า
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
7 อุดหนุนโครงการหยุดยั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภ์ าพ
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานี
30,500
30,500
30,500 30,500
30,500 ประชาชนได้รับ
การก่ออาชญากรรมและ ของประชาชนในการ
ตารวจภูธรทุ่งหว้า
ความปลอกภัยใน
สร้างความปลอดภัยใน ป้องกันอาชญากรรมใน
การใช้ถนน และ
ชีวติ และทรัพย์สินของ ทุกรูปแบบ
ขับขี่อย่าง
ประขาขน
ปลอดภัยเพื่อเมื่อ
มีการตั้งด่านตรวจ

30,500

30,500

30,500

30,500

30,500

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
ตารวจอาสา ชุด
ชรบ.หมู่บา้ น มี
ความพร้อมใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
และร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อบต.
นาทอน/
สถานัตารวจ
ภูธรทุ่งหว้า
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.2 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ จานวนเด็กรัก
๑ โครงการค่ายเยาวชน
เพื่อปลูกจิตสานึกให้
ค่ายเยาวชนเยาวชน
เยาวชนคิดดี ทาดี
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๙
เรียนและเยาชน
2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
เพื่อส่งเสริมพื้นฐาน
ศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ทางด้านศึกษา
เล็ก

จัดซื้อวัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
นาทอน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

3 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม, ต่อเติม
อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กในตาบล นาทอน

เพื่อให้อาคารศูนย์พฒ
ั นา ปรับปรุงซ่อมแซม, ต่อ
เด็กเล็กได้มาตรฐาน
เติม อาคารศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กในตาบลนาทอน
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙

๓๐๐,๐๐๐

4 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ นอกสถานที่เด็ก
ปฐมวัยศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กตาบลนาทอน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตาบลนาทอน

๑๐๐,๐๐๐

ส่งเสริมการเรียนรู้ นอก
สถานที่เด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙

๒๐๐,๐๐๐ จานวนวัสดุศึกษา เด็กเล็กมีสื่อการ
ใช้ในศูนย์พฒ
ั นา เรียนการสอนที่
เด็กเล็กเพิ่มขึ้น เพียงพอ
๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละอาคาร

ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กในตาบลนา
ทอนได้ปรับปรุง
ซ่อมแซม,ต่อเติม
เพิ่มขึ้น
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐

๖๒๐,๐๐๐

มีสถานที่ที่
เหมาะสมในการ
เลี้ยงดูเด็ก

๑๐๐,๐๐๐ 50%จานวนเด็ก เด็กเล็กใน ศพด.

ศพด. ในตาบล
นาทอน มีการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น
๖๒๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
เด็กนักเรียนและ กอง
เยาวชนคิดดีทาดี การศึกษาฯ
ลดปัญหาสังคม

๖๒๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
ได้รับการเอาใจใส่ การศึกษาฯ
และมีพฒ
ั นาการ
ที่ดี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.2 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
5 โครงการปรับปรุงภูมิ
เพื่อปรับปรุงให้
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ศนู ย์
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
ทัศน์ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สภาพแวดล้อมในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
ให้น่าอยู่น่าเรียนและ
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ น่า นาทอน
-ต่อเติมหลังคากันสาด
ปลอดภัย
เรียน ได้มาตรฐาน
อาคารเรียน
-ติดตั้งรางน้ารอบอาคาร
เรียน
ก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียน
-ติดตั้ง
เหล็กดัดประตูหน้าต่าง
-ปลูกต้นไม้
จัดสวนบริเวณศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ปลูกต้นไม้ จัด
สวนบริเวณศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก -เทพื้นคอนกรีตบริเวณ
ศพดเทพื้นคอนกรีตบริเวณ
ศพด.อาคารศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กในตาบลนาทอน
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
KPI
จะได้รับ
รับผิดชอบ
จานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ กอง
พัฒนาเด็กเล็ก น่าอยู่ น่าเรียน
การศึกษาฯ
ในตาบลนาทอน และปลอดภัย
ได้รับการปรับปรุง
เพิ่มขึ้น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.2 แผนงาน การศึกษา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
รับผิดชอบ
3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นักเรียนให้เด็กมี เด็กมีพฒ
6 เงินอุดหนุนสาหรับ
เพื่ออุดหนุนสาหรับ
อุดหนุนอาหารกลางวัน
ั นาการ กองศึกษา
สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารกลางวันนักเรียน นักเรียน ของโรงเรียน
ภาวะโภชนาการที่ ทางด้านร่างกายที่
ให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ สังกัด สพฐ. ในเขต
แข็งแรงสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาทอน ระดับ
อนุบาล–ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนในเขตตาบล
นาทอน
7 ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กดื่มนม ค่าอาหารเสริม(นม)
เด็กสุขภาพแข็งแรง
โรงเรียน ของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กที่สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล นา
ทอน จานวน ๓ ศูนย์
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่ตาบลนาทอน

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

เด็กมีพฒ
ั นาการ กองศึกษา
นักเรียนที่ได้รับ ทางด้านร่างกายที่
อาหารเสริม(นม) แข็งแรงสมบูรณ์
โรงเรียน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.2 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก
8 โครงการสนับสนุน
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันศูนย์
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การบริหารสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
เล็กศูนย์พฒ
ั นา
สถานศึกษา
นาทอน ค่าวัสดุการ
เด็กเล็กในตาบล
เรียนการสอน ศูนย์
นาทอน คุณภาพ
พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
ชีวติ ที่ดีขึ้น
นาทอน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่
๕ หมู่ที่ ๙
9 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันเด็ก
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมวัน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นันทนาการเนื่องในวัน แห่งชาติ
เด็กมีเด็กเข้าร่วม
เด็กแห่งชาติ
ร้อยละ ๘๐ของ
เด็กในตาบลนา
ทอน
10 โครงการขับเคลื่อน
เพื่อใหมีองคกรกลางของ ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
30,000
30,000
30,000 30,000
30,000 ร้อยละ 50ของ
กิจกรรมสภาเด็กและ
เด็กและเยาวชนในระดับ และเยาวชนตาบลนาทอน
จานวนเด็กและ
เยาวชนตาบลนาทอน ชุมชนทาหนาที่เปนตัว
เยาวชนตาบล
แทนของเด็กและเยาวชน
นาทอนเข้าร่วม
สภาฯเพิ่มขึ้น
2,130,000

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

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
เด็กเล็กศูนย์
กองศึกษาฯ/
พัฒนาเด็กเล็กใน
ตาบลนาทอน
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

สร้างความมั่นใจ
ให้แก่เด็กเกิด
ความสามัคคี

กอง
การศึกษาฯ

เด็กและเยาวชนได กองสวัสดิการ
ทางานรวมกัน
อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของสภา
เด็กและเยาวชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.2 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
จะได้รับ
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000 ความพึงพอใจ
11 โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ แข่งขันกีฬาปฐมวัย สาย
เด็กปฐมวัยมี
ปฐมวัย สายสัมพันธ์
ดีของครอบครัวด้วยกีฬา สัมพันธ์ครอบครัวของ
ร้อยละ ๘๐ ของ สุขภาพร่างกาย
ครอบครัว
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โครงการแข่งขัน สมบูรณ์แข็งแรง
ตาบลนาทอน
กีฬาปฐมวัย
12 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
สาหรับสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าหนังสือเรียน
ในการศึกษาสาหรับศูนย์ อัตราคนละ 200บาท/ปี
พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
ค่าอุปกรณ์การเรียน
อัตราคนละ 200บาท/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
อัตราคนละ 300บาท/ปี
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ 430บาท/ปี

170,000

170,000

170,000

170,000

13 ทุนการศึกษา

เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ เด็กนักเรียนนักศึกษาใน
เด็กด้อยโอกาสและยากจน พื้นที่ตาบลนาทอน

50,000

50,000

50,000

50,000

280,000

280,000

280,000

280,000

170,000 เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
ในการศึกษา
เล็ก(ศพด.)
ปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

50,000 จานวนเด็ก
เด็กนักเรียน
กองการศึกษา
นักเรียนนักศึกษา นักศึกษาที่ได้รับ
ที่ได้รับทุน
การศึกษาที่ดียิ่งขึ้น
280,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.2 แผนงาน การศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ จานวนผู้ดแู ลเด็ก
14 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บคุ ลากรมีคณุ วุฒิ
บุคลากรทางศึกษา

และความรู้ความสามารถ
ตรงกับสายงาน

ทางศึกษา
-ส่งผู้ดแู ลเด็กศึกษาต่อ
สาขาศึกษาปฐมวัย
-ส่งผู้ดแู ลเด็กไปอบรม/
ศึกษาดูงาน
-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดแู ลเด็ก ของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กในตาบลนาทอน
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙

ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บุคลากรทางศึกษา กอง
มีศกั ยภาพเป็นที่
การศึกษาฯ
ยอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ป้องกันและ
1 โครงการเฝ้าระวัง
เพื่อควบคุมโรคติดต่อ
เฝ้าระวังป้องกันและ
ป้องกันและควบคุม
ต่าง ๆ
ควบคุมโรคจัดซื้อวัสดุ
ควบคุมโรค ได้
โรคติดต่อต่าง ๆ
เวชภัณฑ์จัดซื้อวัสดุ
80 เปอร์เซ็นต์
เวชภัณฑ์
2 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อต่าง ๆ

เพื่อควบคุมไม่โรคติดต่อ เฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ต่าง ๆ

3 อุดหนุนโครงการด้าน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการ
ตามแนว พระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขตามแนว
พระราชดาริ

คณะกรรมการหมู่บา้ น/
ตัวแทนกลุ่มชุมชน หมู่ที่
๑-๙ตามที่หมู่บา้ นเสนอ
โครงการเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่
ติดต่อต่าง ๆ ได้
๖๐ เปอร์เซ็นต์
180,000

180,000

180,000

180,000

180,000 ชุมชนมีความรู้

430,000

430,000

430,000

๔๓๐,๐๐๐

๔๓๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ลดปัญหาการ
ติดต่อของโรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

โรคไม่ติดต่อมี
กอง
จานวนลดน้อยลง สาธารณสุข

ชุมชนมีความรู้
กอง
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ สาธารณสุข
โครงการตามแนว โครงการตามแนว
พระราชดาริ
พระราชดาริเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นและ
และสามารถน้อม
สามารถน้อมนาไป นาไปปฏิบตั ใิ ห้เกิด
ปฏิบตั ใิ ห้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน ยิ่งขึ้น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
4 โครงการอบรม
เพื่อให้ความรู้แก่
อบรมสุขาภิบาลสถาน
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
สุขาภิบาลสถาน
ผู้ประกอบการในเขต
ประกอบการร้านอาหาร
ประกอบการร้านอาหาร อบต.
และ แผงลอย หมู่ที่ ๑-๙
และแผงลอยจาหน่าย
อาหารในเขต อบต.
5 โครงการอบรมเจ้าของ เพื่ออบรมเจ้าของร้าน
อบรมเจ้าของร้าน
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
สุขภาพ
สุขภาพเช่น ร้านเสริม
สวยโรงเลื่อย เป็นต้น

6 โครงการป้องกันและกาจัด เพื่อป้องกันและแก้ไข
โรคระบาด

ตาบลนาทอนหมู่ที่ ๑-๙

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
KPI
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ร้อยละ 20 ของ ผู้ประการในเขต กอง
จานวนผู้เข้าร่วม อบต.สามารถ
สาธารณสุข
โครงการได้รับ
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์
ความรู้เพิ่มขึ้น

20000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 20 ของ
จานวนเจ้าของ
ร้านกิจการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ โรคระบาดจากสัตว์ โรคระบาดจากสัตว์ กรมปศุสัตว์/
ในตาบลนาทอนล ในตาบลนาทอน
กอง
ดลง ๘๐ %
ลดลง
สาธารณสุขฯ

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

ปัญหาการเกิดโรคระบาดกับ
เด็กและเยาวชนภายใน
ตาบลนาทอน

ร้านกิจการที่เป็น กอง
อันตรายในเขต สาธารณสุข
อบต.รู้จักวิธดี ูแล
และควบคุม
อันตรายที่จะเกิด
ต่อตนเองและผู้อื่น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
7 โครงการร่วมใจ จัดการ เพื่อให้ประชาชนจัดการ เขตพื้นที่องค์การ
10,000
10,000
10,000 10,000
10,000
ขยะพิษเพื่อสุขภาพชีวติ ขยะอันตราได้อย่างถูกวิธี หมู่ที่ 1-9
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมให้
สิ่งแวดล้อมในตาบล นา
ทอนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
8 โครงการควบคุมป้องกัน เพื่อลดการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก
ยุงลายและไข้เลือดออก

รณรงค์การควบคุม
ป้องกันโรค
พ่นหมอกควันกาจัด
ยุงลาย หมู่ที่ ๑-๙

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
KPI
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ร้อยละ 70
ประชาชน
ทุกส่วน
ของประชาชน สามารถแยกขยะ ราชการใน
สามารถแยกขยะ อันตรายได้อย่าง องค์กร
อันตราได้ถูกต้อง ถูกวิธี

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ลดการระบาด
ของยุงลายและ
ไข้เลือดออกได้
๖๐ เปอร์เซ็นต์

ลดการระบาด
ของยุงลายและ
ไข้เลือดออก

กองสาธารณ
สุขฯ

กอง
สาธารณสุข

9 โครงการรณรงค์
สนับสนุนคนในตาบล
นาทอนทุกกลุ่มทุกวัย
ออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับตนเอง

เพื่อให้ประชาชนใน
คนในตาบลตาบล นา
ตาบลนาทอนสุขภาพที่ดี ทอน มีสุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ 10,000

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๘๐%ของคนใน
ตาบลตาบล
นาทอนมีสุขภาพ
ที่ดีปราศจาก
โรคภัยต่าง ๆ

ตาบลตาบลนา
ทอน มีสุขภาพที่
ดีปราศจาก
โรคภัยต่าง ๆ

10 โครงการป้องกันโรคเอดส์

อบรบให้ความรู้แก่เยาวชน เยาวชนในตาบลนาทอน
ในการป้องกันโรคเอดส์ ยา
เสพติด และการแก้ปญ
ั หา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ
จานวนผู้เข้า
โครงการมีความรู้
เพิ่มขึ้น

เยาวชนมีความรู้ใน กอง
การป้องโรคเอดส์ สาธารณสุข
ยาเสพติด และการ
แก้ปญ
ั หาการ
ตั้งครรภ์

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

ยาเสพติด และการ
แก้ปญ
ั หาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม

๑๑๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
๖๗,๕๐๐
๖๗,๕๐๐
๖๗,๕๐๐
๖๗,๕๐๐
๖๗,๕๐๐ จานวน ๙หมู่บา้ น
11 โครงการพัฒนาระบบงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
สาธารณสุขมูลฐาน กอง
มีการดาเนินการได้ สาธารณสุขฯ
อย่างต่อเนื่อง
ผลที่คาดว่า

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ให้แก่ศนู ย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หมู่ที่ ๑-๙

การดาเนินงานสาธารณสุข
มูลฐานชุมชนหมู่ที่ ๑-๙

12 โครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
และส่งต่อโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุด

ผู้ได้รับอุบตั ิเหตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่
เขตตาบลนาทอนและ
พื้นที่ใกล้เคียง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ประชาชนได้รับ
บริหารแพทย์
ฉุกเฉินได้
มาตรฐาน ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง

13 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า

เพื่อป้องกันคนและสัตว์ ตาบลนาทอน หมู่ 1-9
ปลอดจากพิษสุนัข (ตาม
โครงการพระราชดาริ
และตามนโยบายรัฐบาล)

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ ควบคุมไม่ให้เกิด กอง
จานวนคนและ โรคพิษสุนัขบ้าได้ สาธารณสุข
สัตว์ที่เป็นโรคพิษ ดียิ่งขึ้น
สุนัขบ้ามากยิ่งขึ้น

๑๗๒,๕๐๐

๑๗๒,๕๐๐

๑๗๒,๕๐๐

๑๗๒,๕๐๐

๑๗๒,๕๐๐

ประชาชนผู้ได้รับ กอง
บาด เจ็บจาก
สาธารณสุข
อุบตั ิเหตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ได้รับความ
ช่วยเหลือด้วย
ความรวดเร็ว
ปลอดภัย ถูกต้อง
ตรมมาตรฐาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
14 โครงการส่งเสริมจัดการ เพื่อสร้างความเข้าใจการ ประชาชนตาบลนาทอน
50,000
50,000
50,000 50,000
50,000 พื้นที่ ร้อยละ 80
ตาบลสะอาด
มีส่วนร่วมในบทบาทหน้า หมู่ 1-9
ของตาบลนา
ของประชาชนที่มีต่อการ
ทอนมีความ
รักษาความสะอาดความ
สะอาดขึ้น
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของตาบลนาทอน
15 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

เพื่อควบคุมโรคติดต่อโรค เฝ้าระวังป้องกันและ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ควบคุมโรค
2019 (COVID-19)
จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์

16

เพื่อป้องกันโรคระบาด
การเกิดโรคในเขตพื้นที่

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

จัดอบรมให้ความรู้
รณรงค์การป้องกัน
ควบคุมจัดซื้อวัสดุ
เวชภัณฑ์

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนร่วม
กองสาธารณ
ขับเคลื่อนพัฒนา สุข
ชุมชน ให้เป็น
ตาบลละอาด
สนองนโยบาย
จังหวัดสะอาด

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 ป้องกันและ
ควบคุมโรค ได้
80 เปอร์เซ็นต์

ลดปัญหาการ
กองสาธารณ
ติดต่อของโรคโรค สุข
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
(COVID-19)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ระบาดได้ 8๐
เปอร์เซ็นต์

ลดปัญหาการเกิด กองสาธารณ
โรคระบาด
สุข

470,000

470,000

470,000

470,000

470,000
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
จะได้รับ
1 โครงการนวัตกรรมการ เพื่อจัดกิจกรรม
คนพิการ (คู่สมรสคน
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 7๐ ของ ผู้พกิ าร คุณภาพ
อยู่ร่วมอย่าง มีความสุข นวัตกรรมการอยู่น่วมกัน พิการผู้ดูแลคนพิการ
ผู้พกิ ารคุณภาพ ชีวติ ดีขึ้น
ของบุคคลในครอบครัว อย่างมีความสุขของบุคคล และญาติของคนพิการ)
ชีวติ ดีขึ้น
คนพิการ (คู่สมรสคน ในครอบครัวที่มีคนพิการ ในตาบลนาทอน
พิการผู้ดูแลคนพิการ
(คู่สมรสคนพิการผู้ดูแล
และญาติของคนพิการ) คนพิการและญาติของ
คนพิการ)
2 โครงการสานรักสร้างความ เพื่อส่งเสริมสายใยรักแห่ง
อบอุ่นในครอบครัว

กิจกรรมสานรักสร้างความ
ครอบครัวและสร้างความ อบอุ่นในครอบครัวหมู่ที่
รักความอบอุ่นในครอบครัว 1-9

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อตระหนักและให้
ผู้สูงอายุ อบต.นาทอน ความสาคัญกับผู้สูงอายุ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ความพึงพอใจร้อย สถาบันครอบครัว
ละ ๗๐ ของ
เกิดความรักความ
ผู้เข้าร่วมโครงการ อบอุ่น มากยิ่งขึ้น

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้สูงอายุได้รัก
การพัฒนา
ศักยภาพ

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

ผู้สูงอายุรู้สึกว่า กอง
ตัวเองได้รับการ สวัสดิการ
ดูแลเอาใจใส่และ สังคม
ไม่รู้สึกว่าถูก
ทอดทิ้ง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการปันยิ้ม สร้างสุข
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและ
ผู้ดอ้ ยโอกาสในชุมชน
ตาบลนาทอน

เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ ผู้พกิ ารและผู้ดอ้ ยโอกาสใน
แก่ผู้พกิ ารและผู้ดอ้ ยโอกาส ชุมชนตาบลนาทอน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 20 ของผู้
พิการและ
ผู้ดอ้ ยโอกาสที่ร่วม
โครงการ

ผู้พกิ ารและ
ผู้ดอ้ ยโอกาสเห็น
คุณค่าในตัวเองไม่
โดดเดี่ยว

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุใช้
ภูมปิ ญ
ั ญา ในการสร้าง
อาชีพและรายได้

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ ผู้สูงอายุในตาบลนาทอนที่
เปิดโอกาส ให้ผู้สูงอายุใช้ มีความรู้ทางด้ายภูมปิ ญ
ั ญา
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท้องถิ่น
ในการ ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ให้สังคม ชุมชน

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐ อย่างน้อยหมู่
บ้านละ ๑๐ คน

ครอบครัว สังคม
ชุมชน มีความ
ตระหนักในคุณค่า
ของผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการปรับสภาพที่อยู่

เพื่อให้ผู้ดอ้ ยโอกาสยากไร้
และยากจนที่ผ่านการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณา
ของตาบล

- ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ปรับปรุงบ้าน ที่อยู่อาศัย
จานวน ๓ หลัง/ปี

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หลัง ผู้ดอ้ ยโอกาสมีที่อยู่ กองสวัสดิการ
ต่อปี
อาศัย มั่นคงแข็งแรง สังคม/
หน่วยงานอื่น

เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็ก
พิการโดยครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวติ ของคนพิการ

คนพิการและครอบครัว
ในชุมชนตาบลนาทอน

10,000

๑๐,๐๐๐

10,000

10,000

10,000 ความพึงพอใจ
เด็กพิการและ
กอง
ร้อยละ ๗๐ ของ ครอบครัวมี
สวัสดิการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น สังคม

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

อาศัย/ปรับปรุง ซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้กบั
ผู้ดอ้ ยโอกาสยากไร้
ผู้สูงอายุ และผู้ยากจน

7 โครงการฟื้นฟูพฒ
ั นา
ศักยภาพเด็กพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน

๑๒๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐ 50% ของ
8 โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรณรงค์สร้างความ
เพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคณ
ุ ค่า

9 โครงการอบรมผู้สูงอายุ
สุขภาพดี ชีวมี ีสุข

เยาวชนใส่ใจผู้สูงอายุใน
ตาบลนาทอน

10 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ ผู้สูงอายุ และผู้พกิ าร
ส่งเสริมสาหรับผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุ และผู้พกิ าร ตาบลนาทอน
พิการฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนวัยก่อน กองสวัสดิการ
ประชาชนวัยเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ มี
สังคม
วัยสูงอายุมคี วามสุข ความรู้ความเข้าใจ
ในดาเนินชีวิตยิ่งขึ้น และมีความ
ตระหนักถึง
ความจาปีในการ
เตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ เพื่อการ
เข้าสู่วัยสูงอายุ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ตระหนักแก่ภาคส่วนต่าง ๆ เตรียมความพร้อม
ในการเตรียมความพร้อม ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ
ความพร้อมประชากรสู่
สังคมผู้สูงอายุ

เพื่ออบรมให้ความรู้ให้
แก่ผู้สูงอายุ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จานวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
กอง
ผู้สูงอายุสุขภาพดี ความรู้สึกว่า
สวัสดิการ
ชีวมี ีสุขเพิ่มขึ้น ตัวเองมีคุณค่าโดย สังคม
ไม่รู้สึกไม่โดน
ทอดทิ้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้สูงอายุผู้พกิ าร
พึงพอใจ
๖๕,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

ผู้สูงอายุและผู้
พิการเห็นคุณค่า
ในตัวเองไม่โดด
เดี่ยว

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
จะได้รับ
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายุและผู้
11 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ ผู้สูงอายุ และผู้พกิ าร
ส่งเสริมสาหรับผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุ และผู้พกิ าร ตาบลนาทอน
ผู้สูงอายุผู้พกิ าร พิการเห็นคุณค่า
พิการฯ
พึงพอใจ
ในตัวเองไม่โดด
เดี่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

12 โครงการช่วยเหลือ

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ประชาชนด้านส่งเสริมและ ครอบครัวที่มรี ายได้นอ้ ย
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และประสบภาวะ
ยากลาบากในการดารงชีพ

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่
ตาบล นาทอน ครอบครัวที่
มีรายได้นอ้ ยและประสบ
ภาวะยากลาบากในการ
ดารงชีพ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80ของ
ครอบครัวที่มี
รายได้นอ้ ยและ
ประสบภาวะ
ยากลาบากในการ
ดารงชีพ

ประชาชน
ครอบครัวที่มี
รายได้นอ้ ยและ
ประสบภาวะ
ยากลาบากในการ
ดารงชีพได้รับความ
ช่วยเลือกเบื้องต้น

13 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 1.เพื่อให้เกิดศูนย์พฒ
ั นา
และฟื้นฟูคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุและตาบลนา
ทอน 2.เพื่อส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตาบล
นาทอน

สร้างพื้นที/่ โอกาสในการ
ทากิจกรรมร่วมกันของ
กลุ่มผู้สูงอายุ ผ่าน
กิจกรรมศูนย์พฒ
ั นาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุระดับตาบล

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 มีศูนย์พฒ
ั นาและ
ฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวติ ผู้สูงอายุ
ตาบลนาทอน
จานวน 1 แห่ง

กลุ่มผู้สูงอายุ
กอง
ตระหนักและเห็น สวัสดิการ
คุณค่าในตนเอง สังคม
สร้าง
คุณประโยชน์ต่อ
ชุมชนส่วนรวม

๑๗๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

๑๗๐,๐๐๐

กอง
การศึกษา/
กองสวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
14 โครงการขับเคลื่อนการ 1. เพื่อขับเคลื่อนการ
คณะกรรมการเกิดความ
10,000
10,000
10,000 10,000
10,000 มีการประชุมเพื่อ
ดาเนินงานศูนย์บริการ ดาเนินศูนย์บริการคน
เข้มแข็งในการบริหาร
ขับเคลื่อนการ
คนพิการองค์การบริหาร พิการองค์การบริหาร
จัดการศูนย์ฯ/กลุ่มผู้
ดาเนินงาน
ส่วนตาบลนาทอน
ส่วนตาบลนาทอน
พิการในตาบลได้รับการ
ศูนย์บริการคน
2.เพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมผ่านกิจกรรม
พิการองค์การ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ อาทิ ความรู้ใน
บริหารส่วน
อันเป็นการพัฒนา
การเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ
ตาบลนาทอน
คุณภาพชีวติ คนพิการใน ได้รับการส่งเสริมด้าน
อย่างน้อย 3
พื้นที่
อาชีพ เป็นต้น
ครั้ง/ปี
มี
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ผู้พกิ าร อย่างน้อย
2 กิจกรรม/ปี
15 โครงการอบรมพัฒนา
เพื่อส่งเสริมการมีบทบาท อบรมร่วมกิจกรรมวัน
ศักยภาพผู้นาสตรีระดับ ของสตรีในตาบลนาทอน สตรีสากล
หมู่บา้ นตาบล
นาทอน

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
กลุ่มผู้พกิ าร
กอง
ได้รับการ
สวัสดิการ
สนับสนุน
สังคม
ส่งเสริมผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ
อันเป็นการเพิ่ม
คุณภาพชีวติ ให้ดี
ขึ้น

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ประชาชนทราบ
ร้อยละ ๗๐ของ ถึงความสาคัญ
ผู้เข้าร่วมโครงการ และเห็นคุณค่า
ของสตรี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
1 โครงการรณรงค์ส่งเสริม เพื่อให้คนใน ชุมชนได้รับ รณรงค์สง่เสริม ให้
10,000
10,000
10,000 10,000
10,000 ประชาชนทา
ให้ประชาชนมีสวัสดิการ สวัสดิการที่ดี
ประชาชนมี สวัสดิการ
สัจจะวันละบาท
(สัจจะวันละ บาท)
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
๗๐
2 โครงการสนับสนุการ
เพื่อให้ประชาชนมี
แก้ไขปัญหาประชาชน เอกสารสิทธิท์ ี่ดิน เป็น
ไม่มีเอกสารสิทธิท์ ี่ดิน ใน ของตัวเอง
ตาบลนาทอน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน ได้รับ
สวัสดิการที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

แก้ไขปัญหาประชาชน
ไม่มีเอกสารสิทธิท์ ี่ดิน ใน
ตาบลนาทอน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ จานวนหรือร้อย ประชาชนมี
สานักปลัด/
ละประชาชนมี เอกสารสิทธิท์ ี่ดิน หน่วยงานอื่น
กรรมสิทธิใ์ นที่ดิน เป็นของตัวเอง
เพิ่มขึ้น

3 โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตาบล

เพื่อมุ่งให้การพัฒนา
พัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวในชุมชนสู่
ครอบครัว ในชุมชนตาบล
ความสมดุลและยั่งยืน
ช่วยให้สังคมไทยสามารถ
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 50 ของ ครอบครัวใน
กอง
ครอบครัวมีความ ชุมชนสู่ความ
สวัสดิการ
เข้มแข็งขึ้น
สมดุลและยั่งยืน สังคม
ช่วยให้สังคมไทย
สามารถ ยืนหยัด
อยู่ได้อย่างมั่นคง

4 โครงการสนับสนุนศูนย์
ดารงธรรมภายในตาบล
นาทอน

เพื่อใช้เป็นศูนย์ร้องเรียง/
ร้องทุกข์สาหรับประชาชน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 อย่างน้อย
ครอบครัว สังคม
หมู่บา้ นละ ๑๐ คน ชุมชน มีความ
ตระหนักในคุณค่า
ของผู้สูงอายุ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สนับสนุนศูนย์ดารงธรรม
ภายในตาบล นาทอน

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการเพิ่มทักษะชีวติ เพื่อให้เด็กและเยาวชน
แก่เด็กและเยาวชนตาบล สามารถใช้ชีวติ ในโลก
นาทอน
ปัจจุบนั อย่างปลอดภัย
และมีความสุข

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สร้างความเข้มแข้งสตรี
และครอบครัว

7 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พฒ
ั นา
ครอบครัวในชุมชน
(ศพค.) ตาบลนาทอน

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี
ในชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง
2.
เพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดใน
กลุ่มสตรีผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
เด็กและเยาวชน
20,000
20,000
20,000 20,000
20,000 เด็กและเยาวชน
หมู่ที่ 1-9
ได้เรียนรู้ทกั ษะ
การใช้ชีวติ ร้อย
ละ ๗๐

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
เด็กและเยาวชน กอง
ในตาบลนาทอน สวัสดิการ
สามารถใช้ชีวติ ใน สังคม
โลกปัจจุบนั อย่าง
ปลอดภัยและมี
ความสุข

กลุ่มสตรีเกิดความเข้มแข็ง
ส่งผลให้ครอบครัวและ
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ด้วยเช่นกัน

เพื่อสร้างความรักความ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ดีระหว่างสมาชิกใน
สมาชิกในครอบครัว
ครอบครัว

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 สตรีได้รับการ
ส่งเสริมให้มกี ารทา
กิจกรรมร่วมกัน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

สตรีมคี วามเข้มแข็ง กองสวัสดิการ
สามารถขยายผลสู่ สังคม
ครอบครัว ชุมชน
โดยรวม

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ สถาบันครอบครัว
ไม่น้อยกว่า
หมู่บา้ นละ๕
ครอบครัว

สมาชิกครอบครัว กอง
เห็นความสาคัญ สวัสดิการ
ของสถาบัน
สังคม/ ศพด.
ครอบครัว

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

8 โครงการส่งเสริมการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกร อบรมอาชีพแก่การ
ประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ ในตาบลนาทอนเพื่อพัฒนา เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนตาบล นา คุณภาพชีวิตคนในชุมชน กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจตาบล
ทอน
นาทอน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม/หน่วยที่
เกี่ยวข้อง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

กลุ่มอาชีพกลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ

9 โครงการนาทอนก้าวไกล 1.เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เด่น 9 ชุมชน ชุมชนให้ครอบคลุมทุก
9 หมู่บา้ น
หมู่บา้ นรองรับการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โลก2.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนในชุมชน

พื้นที่ 9 หมู่บา้ นใน
ตาบลนาทอน มี
ผลิตภัณฑ์เด่นทุก
หมู่บา้ น/คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ทุกหมู่บา้ นมี
ผลิตภัณฑ์เด่น
ของชุมชน อย่าง
น้อยหมู่บา้ นละ 1
ผลิตภัณฑ์

ชุมชนเกิดความ กอง
เข้มแข็ง
สวัสดิการ
ภาคภูมิใจใน
สังคม
ชุมชนของตนเอง

10 โครงการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานศูนย์บริการ
คนพิการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทอน

คณะกรรมการเกิดความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ/กลุ่มผู้
พิการในตาบลได้รับการ
ส่งเสริมผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ อาทิ ความรู้ใน
การเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ
ได้รับการส่งเสริมด้าน
อาชีพ เป็นต้น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 มีการประชุม
อย่างน้อย 3
ครั้ง/ปี-มีกิจกรรม
เกี่ยวกับผู้พกิ าร
อย่างน้อย 2
กิจกรรม/ปี

กลุ่มผู้พกิ าร
กอง
ได้รับการ
สวัสดิการ
สนับสนุน
สังคม
ส่งเสริมผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ
อันเป็นการเพิ่ม
คุณภาพชีวติ ให้ดี
ขึ้น

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

1. เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินศูนย์บริการคน
พิการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาทอน 2.
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
อันเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการใน
พื้นที่

๑๑๐,๐๐๐
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

1 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในตาบล
นาทอน (นาทอนเกมส์)

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดการแข่งขันกีฬา
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ
ใช้เวลาว่างให้เป็น
เยาวชนและเยาวชน
จานวนเยาวชน
ประโยชน์ด้วยกีฬา
และประชาชน หมู่ที่ ๑-๙
และประชาชนมี
สุขภาพดีเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์

2 โครงการอบรมทักษะกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะการเล่น อบรมทักษะนักเรียนใน
กีฬาให้กับเยาวชนและ พื้นที่ตานาทอน
ประชาชน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
เยาวชนและ
กอง
ประชาชนใช้เวลา การศึกษาฯ
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วย
การออกกาลังกาย

๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ของ เยาวชนมีทกั ษะ
จานวนเยาวชนมี การเล่นกีฬา
ทักษะการเล่น
ฟุตบอลเพิ่มขึน้
กีฬาเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

ผู้บริหาร สมาชิกอบต.
พนักงานอบต.กานัน/
ผู้ใหญ่บา้ น/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บา้ น

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

สร้าง
กอง
ความสัมพันธ์ที่ดี การศึกษาฯ
ระหว่าง อปท. ใน
อาเภอทุ่งหว้า

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ออกกาลังกายและเล่น ๑-๙ หมู่บา้ น
กีฬา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีวสั ดุ กอง
อุปกรณ์กีฬาออก การศึกษาฯ
กาลังกายและเล่น
กีฬา

๔๕๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 50 ของ
ออกกาลังกายและเล่น ๑-๙ หมู่บา้ น
ประชาชนมี
กีฬา
อุปกรณ์กีฬา
เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์

6 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเยาวชนและ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
ประชาชนหมู่ที่ 1 - หมู่
แข่งขันในระดับต่าง ๆ
ที่ 9 เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

7 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเพณีสาย
สัมพันธ์ชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนและเยาวชน
มีสุขภาพที่เข็งแรงทุก
ในชุมชน
เพศทุกวัย

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนประชาชน
ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
ด้วยการออก
กาลังกายเพิ่มขึ้น

๒๓๐,๐๐๐

๒๓๐,๐๐๐

๒๓๐,๐๐๐

๒๓๐,๐๐๐

๒๓๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีวสั ดุ กอง
อุปกรณ์กีฬาออก การศึกษาฯ
กาลังกายและเล่น
กีฬา

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของ เยาวชนและ
จานวนเยาวชน ประชาชน
และประชาชน

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชนได้ใช้ กอง
เวลาว่างให้เป็น การศึกษาฯ
ประโยชน์ด้วย
การออกกาลังกาย
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

8 โครงการจัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติ

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ จัดงานเฉลิมพระ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
คุณของ พระบาทสมเด็จ ชนมพรรษา
ร้อยละ ๘๐ ของ
พระเจ้าอยู่หวั เพื่อให้ลูก พระบาทสมเด็จพระ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม
ได้แสดงความกตัญญู
เจ้าอยู่หวั
กตเวทีต่อพ่อ
วัตถุประสงค์

9 โครงการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ

เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้า เพื่อให้ลูกได้
แสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อแม่

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

10 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวนั ลอยกระทง

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ จัดงานประเพณีวนั ลอย
วัฒนธรรมท้องถิ่น
กระทง หมู่ที่ ๓
และ หมู่ที่ ๘

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนเทิดทูน
พระเกียรติคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ลูก
ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ประชาชนเทิดทูน
พระเกียรติคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้า ลูก
ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

11 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวนั เข้าพรรษา

วัตถุประสงค์
เพื่อสืบสานประเพณีวนั
เข้าพรรษา

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
จะได้รับ
จัดกิจกรรมหล่อเทียน
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ประชาชนได้สืบ
ร้อยละ ๘๐ของ สานศิลปะและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมอันดีงาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการส่งเสริม
เพื่อสืบสานประเพณีวนั
ประเพณีวนั ออกพรรษา ออกพรรษา

จัดกิจกรรมวันออก
พรรษา จัดทาเรือพระ
ขบวนเห่เรือพระ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ประชาชนได้สืบ กอง
ร้อยละ ๘๐ของ สานศิลปะและ การศึกษาฯ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม วัฒนธรรมอันดีงาม

13 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวนั สงกรานต์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณีวนั สงกรานต์

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ หมู่ที่ 3/
หมู่ที่ 8

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ประชาชนส่งเสริม กอง
ร้อยละ ๘๐ของ กิจกรรมประเพณี การศึกษาฯ
ผู้เข้าร่วม โครงการ วันสงกรานต์

14 โครงการอบรมเยาวชน
ด้านอนุรักษ์ภมู ิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น ตาบล นาทอน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน อนุรักษ์
ศิลปะและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

เด็กและเยาวชนตาบล
นาทอน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
และมีจิตสานักใจ
การอนุรักษ์
ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับศิลปะ
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นรู้จักวิถี
ชีวติ น

กอง
การศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

15 โครงการจัดงานรอมฎ
อมสัมพันธ์

16 โครงการจัดจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
เยาวชนประชาชนและ ส่งเสริมกิจกรรมถือศีล
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ตระหนักถึงความสาคัญ อดในเดือนรอมฎอมหมูที่
ร้อยละ ๘๐ของ
ในการนาเอาหลักศาสนา ๑-7 และหมู่ที่ 9
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ใช้ในการดาเนินชีวติ
วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์เพื่อให้
ประชาชนตาบลนาทอนได้
แสดงถึงความจงรักภักดี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกาลังกายอาสาทาดี
บาเพ็ญประโยชน์

10,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
เยาวชนประชาชน กอง
ได้รับความรู้ความ การศึกษาฯ
เข้าใจในการถือ
ศีลอดและ
ตระหนักถึง
ความสาคัญใน
การนาเอาหลัก
10,000 ความพึงพอใจร้อย ประชาชนตาบลนา กอง
ละ๘๐ของผู้เข้าร่วม ทอนได้แสดงถึง
การศึกษาฯ
กิจกรรม

ความจงรักภักดี
และสานึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระมหากษัตริย์

17 โครงการจัดงานเมาลิด
กลางสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการจัด มุสลิมในตาบลนาทอนร่วม
งานเมาลิด เพื่อเป็นการ
กิจกรรมเมาลิด
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและยังเป็นการสืบ
สานวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวไทยมุสลิม

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจร้อย สร้างความสามัคคี กอง
ละ 80จานวน
ในตาบลโดยผ่าน การศึกษาฯ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการจัดงาน
เมาลิดให้ประชาชน
สามารถทากิจกรรม
ร่วมกันได้เป็นการ
สานความสัมพันธ์
ชุมชน

๒๑๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

118
แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

18 โครงการอบรมเยาวชน
ด้านอนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น ตาบลนาทอน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เด็กและเยาวชนตาบลนา
เยาวชน และประชาชน ทอน
อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และมีจิต
สานักใจการ
อนุรักษ์ศลิ ปะและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น

19 โครงการส่งเสริมศิลปะ
พื้นบ้านและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุนและ
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณี

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ประชาชนได้รู้จัก กอง
ร้อยละ ๘๐ของ และคงไว้ซึ่ง
การศึกษาฯ
ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ประเพณีและ
วัฒนธรรม

ส่งเสริมศิลปะศิลปะ
พื้นบ้านและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นหมูที่ ๑-๙

เด็ก เยาวชน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นรู้จัก
วิถีชีวิตและมี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ศลิ ปะและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

20 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาซู มุสลิมในตาบลนาทอน
รอเพื่อเป็นการส่งเสริม ร่วมกิจกรรมจัดงานอาซู
ขนบธรรมเนียมประเพณี รอ
และยังเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวไทยมุสลิมเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคน
ในตาบลนาทอน

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

120,000

120,000

120,000

130,000

130,000

สร้างความสามัคคี กอง
ในตาบลโดยผ่าน การศึกษาฯ
กิจกรรมการกวน
อาซูรอทาให้
ประชาชน
สามารถทา
กิจกรรมร่วมกันได้
เป็นการสาน
ความสัมพันธ์ชุมชน

119
แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

21 อุดหนุนโครงการมัสยิด
บ้านนาทอน

เพื่อให้สรรพบุรุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
คาสอนของศาสนาอิสลาม

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด
บ้านนาทอน หมู่ที่ 1

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80 เข้าใจ เข้าใจในหลักคา
กองศึกษาฯ
ในหลักคาสอนของ สอนของศาสนา
ศาสนาอิสลาม
อิสลามอย่างถูกต้อง

22 อุดหนุนโครงการมัสยิด
บ้านนาเปรีย

เพื่อให้สรรพบุรุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
คาสอนของศาสนาอิสลาม

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด
บ้านนาเปรีย หมู่ที่ 2

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80 เข้าใจ เข้าใจในหลักคา
กองศึกษาฯ
ในหลักคาสอนของ สอนของศาสนา
ศาสนาอิสลาม
อิสลามอย่างถูกต้อง

23 อุดหนุนโครงการมัสยิด
บ้านช่องไทร

เพื่อให้สรรพบุรุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
คาสอนของศาสนาอิสลาม

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด
หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80 เข้าใจ เข้าใจในหลักคา
กองศึกษาฯ
ในหลักคาสอนของ สอนของศาสนา
ศาสนาอิสลาม
อิสลามอย่างถูกต้อง

24 อุดหนุนโครงการมัสยิด
บ้านวังตง

เพื่อให้สรรพบุรุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
คาสอนของศาสนาอิสลาม

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด
บ้านวังตงหมู่ที่ 4

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80 เข้าใจ เข้าใจในหลักคา
กองศึกษาฯ
ในหลักคาสอนของ สอนของศาสนา
ศาสนาอิสลาม
อิสลามอย่างถูกต้อง

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120
แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทนั สมัย สร้างภูมิปญ
ั ญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

25 อุดหนุนโครงการมัสยิด
บ้านท่าศิลา

26 อุดหนุนโครงการมัสยิด
บ้านท่าข้ามควาย

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
เพื่อให้สรรพบุรุษในพื้นที่ อบรมสรรพบุรุษใน
30,000
30,000
30,000 30,000
30,000 ร้อยละ 80
มีความรู้ ความเข้าใจใน มัสยิดบ้านท่าศิลา
เข้าใจในหลักคา
หลักคาสอนของศาสนา หมู่ที่ 5
สอนของศาสนา
อิสลาม
อิสลาม
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สรรพบุรุษในพื้นที่ อบรมสรรพบุรุษใน
มีความรู้ ความเข้าใจใน มัสยิดบ้านท่าข้ามควาย
หลักคาสอนของศาสนา หมู่ที่ 6
อิสลาม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80
เข้าใจในหลักคา
สอนของศาสนา
อิสลาม

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
เข้าใจในหลักคา กองศึกษาฯ
สอนของศาสนา
อิสลามอย่าง
ถูกต้อง
เข้าใจในหลักคา
สอนของศาสนา
อิสลามอย่าง
ถูกต้อง

กองศึกษาฯ

27 อุดหนุนโครงการมัสยิด
บ้านบารายี

เพื่อให้สรรพบุรุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
คาสอนของศาสนาอิสลาม

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด
บ้านบารายี หมู่ที่ 7

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 เข้าใจ เข้าใจในหลักคา
กองศึกษาฯ
ในหลักคาสอนของ สอนของศาสนา
ศาสนาอิสลาม
อิสลามอย่างถูกต้อง

28 อุดหนุนโครงการมัสยิด
บ้านวังเจริญราษฎร์

เพื่อให้สรรพบุรุษในพื้นที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
คาสอนของศาสนาอิสลาม

อบรมสรรพบุรุษในมัสยิด
บ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่
ที่ 9

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80 เข้าใจ เข้าใจในหลักคา
กองศึกษาฯ
ในหลักคาสอนของ สอนของศาสนา
ศาสนาอิสลาม
อิสลามอย่างถูกต้อง

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

121
แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
งบประมาณ
เป้าหมาย
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
รับผิดชอบ
๑ โครงการบริหาร
เพื่อความสะอาดและ การจักการขยะและสิ่ง
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จานวนปริมาณ ลดปริมาณขยะ กอง
จัดการขยะและสิ่ง
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิกูล
ขยะในครัวเรือน ในครัวเรือน สาธารณสุขฯ
ปฏิกูล
ลดลง
และชุมชน
๒ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของธนาคาร
ขยะชุมชน

เพื่อลดปริมาณขยะใน ส่งเสริมกิจกรรมของ
ชุมชน
ธนาคารขยะชุมชน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ จานวนปริมาณ ลดปริมาณขยะ กอง
ขยะในครัวเรือน
สาธารณสุขฯ
ลดลง

๓ โครงการรณรงค์สร้าง เพื่อลดปริมาณขยะใน สร้างจิตสานึกให้
จิตสานึกให้ประชาชน ชุมชน
ประชาชนจัดการขยะใน
จัดการขยะและ
ครัวเรือน
สภาพแวดล้อมใน
ครัวเรือน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ จานวน
ลดปริมาณขยะ กอง
ประชาชนมี
ในครัวเรือน สาธารณสุขฯ
จิตสานึกการ
และชุมชน
จัดการขยะใน
ครัวเรือน เพิ่มขึ้น

4 โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะต้นทาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนขยะลดลง การจัดเก็บขยะ กองธารณสุขฯ
เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น เก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

เพื่อเป็นการรณรงค์
การจัดเก็บขยะ แลก
ภาษีเก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย

รณรงค์การจัดเก็บขยะ
แลกภาษีหมู่ที่ ๑-๙
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานเกษตร
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
20,000 ชุมชนและ
ประชาชนได้รับ สานักปลัด
ประชาชนมีส่วน ความรู้และเกิด
ร่วมในการอนุรักษ์ ความหวงแหนมี
ระบบนิเวศน์ปา่
ส่วนร่วมในการ
ชายเลนในตาบล อนุรักษ์ปา่ ชาย
นาทอนเพิ่ม 80 เลนในตาบลนา
เปอร์เซ็นต์
ทอน
ตัวชี้วัด
KPI

1 โครงการอบรมให้ความรู้
การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
ป่าชายเลนเฉลิมพระ
เกียรติ

เพื่อให้ชุมชนและ
ประชาชนเห็น
ความสาคัญระบบ
นิเวศน์ปา่ ชายเลนใน
ตาบลนาทอน

อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์
ระบบนิเวศน์
ผู้เข้าร่วมอบรม50 คน

20,000

20,000

20,000

20,000

2 โครงการฝายมีชีวติ

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อจัดทาฝายชะลอน้า
เพื่อเป็น การอนุรักษ์
ดินและน้า

ผู้เข้าร่วมอบรม
ประชาชนและจิตรอาสา
เพื่อ จัดทาฝายชะลอน้า
หมู่ที่ 1-9

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ประชาชนมี
จิตสานึกและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

3 โครงการปลูกจิตสานึก
และรณรงค์การให้เด็ก
เยาวชนมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ปลูกจิตสานึกและรณรงค์
ได้รับการปลูกจิตสานึก เด็กและเยาวชนในตาบล
ในการอนุรักษ์
นาทอน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000 จานวนเยาวชนมี
จิตสานึกและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น

230,000

230,000

240,000

240,000

240,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
อุปโภคและ
บริโภค

สานักปลัด/
กอง
สาธารณสุขฯ

เด็กและเยาวชน กอง
ได้รับการปลูก สาธารณสุข
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานเกษตร
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
4 โครงการเพิ่มพื้นที่สี
ปลูกจิตสานึกให้
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ การเพิ่มพื้นที่ สี
เขียวอย่างยั่งยืนใน
ประชาชนรักธรรมชาติ ๕๐ % หมูที่ ๑-๙
เขียวขึน้ ๕๐ %
ตาบลนาทอน
5 โครงการบริหาร
จัดการป่าชุมชนเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่ ให้กับ จัดตั้งธนาคารต้นไม้
ชุมชนและพื้นที่
สาธารณะ เพื่อเป็น
แหล่งต้นน้าในการ
อุปโภค บริโภคและทา
การเกษตร

6 โครงการ อบต.
เพื่อปลูกจิตสานึกให้ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
นาทอนร่วมใจภักดิ์รัก ประชาชนรักธรรมชาติ หมู่ที่ ๑-๙
พื้นที่สีเขียว

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ในตาบลนา
ทอน พื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

๒๐,๐๐๐ จานวนหรือร้อย เพิ่มพื้นที่ปา่
ละของป่าไม้ที่ ให้กบั ชุมชน
และพืน้ ที่
เพิ่มขึ้น

สาธารณะเพื่อ
เป็นแหล่งต้นน้า
ในการอุปโภค
บริโภคและทา
การเกษตร

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ จานวนต้นไม้ใน
ตาบลนาทอน
เพิ่มขึ้น ๕๐ %

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักปลัด/
กอง
สวัสดิการ
สังคม
สานักปลัด/
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ตาบลนาทอน สานักปลัด/
มีพื้นที่สี่เขียว กอง
เพิ่มมากยิ่งขึ้น สวัสดิการ
สังคม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานเกษตร
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
7 โครงการอนุรักษ์
เพื่อสนองแนว
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 ผู้เข้าร่วม
พันธุกรรมพืชอัน
พระราชดาริ และสืบ คณะผู้บริหาร สมาชิก
โครงการมีความ
เนื่องมาจาก
สานพระราชปณิธาน สภา และพนักงาน
ภาคภูมิใจและ
พระราชดาริฯฐาน
สมเด็จพระเทพ
เจ้าหน้าที่ อบต. โรงเรียน
เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรท้องถิ่น
รัตนราชสุดาฯเพื่อ
ในเขตตาบลนาทอน
ภูมิปญ
ั ญา
สร้างความเข้าใจ และ ประชาชนผู้สนใจ
ท้องถิ่นจากพันธุ์
ทาให้ตระหนักถึง
พืชในชุมชน
ความสาคัญของ
พันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่
มีอยู่ในพื้นที่
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สร้างความ
สานักปลัด
เข้าใจ และทา
ให้ตระหนักถึง
ความสาคัญ
ของพันธุกรรม
พืชต่างๆ ที่มี
อยู่ในชุมชน
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แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
1 โครงการอบรม
เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน
อบรมคุณธรรม
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ จานวนร้อยละ
คุณธรรมจริยธรรมของ คุณธรรมจริยธรรมของ จริยธรรมของพนักงาน
80ผู้เข้าร่วม
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานในสังกัด
ส่วนตาบล
โครงการมี
ลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างประจาและ
ความรูเ้ พิ่มขึ้น
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้างอบต.
อบต.นาทอน
นาทอน
2 โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

3 โครงการเช่าสัญญาณ
อินเตอร์ไร้สาย (WiFi)
ภายในตาบลนาทอน
หมู่ที่ ๑-๙

เพื่อให้บริการประชาชน ติดตั้งเช่าสัญญา
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล อินเตอร์ไร้สาย (WiFi)
ข่าวสาร
หมู่ที่ ๑-๙

40,000

40,000

40,000

40,000

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๙๐,๐๐๐

๕๙๐,๐๐๐

๕๙๐,๐๐๐

๕๙๐,๐๐๐

40,000 จัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างได้
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พนักงานมี สานักปลัด
ความรู้คู่
คุณธรรมใน
การทางาน

นาเงินภาษี กองคลัง
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง
มาพัฒนา
ตาบลได้
เพิ่มขึ้น
๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน ประชาชน สานักปลัด
การเข้าถึง
ในการ
แหล่งข้อมูล
เข้าถึง
ข่าวสาร ได้ ๗๐ แหล่งข้อมูล
เปอร์เซ็นต์
ข่าวสาร
๕๙๐,๐๐๐
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
4 โครงการอบรมและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะผู้บริหารสมาชิก
๒๖๐,๐๐๐
๒๖๐,๐๐๐
๒๖๐,๐๐๐
๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 50
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
การปฏิบตั ิงานของคณะ สภาฯ พนักงานส่วน
ของคณะ
ศักยภาพให้แก่
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
ตาบลลูกจ้างประจา
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ อบต.นาทอน พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างตาม
สมาชิกสภาฯ
ลูกจ้างประจาพนักงาน ภารกิจและพนักงาน
และพนักงานใน
จ้างตามภารกิจและ
จ้างทั่วไปในสังกัดอบต.
สังกัดของ
พนักงานจ้างทั่วไปทั่วไป
นาทอน
อบต.มีศักยภาพ
ในสังกัดอบต. นาทอน
เพิ่มขึ้น

5 การจ้างประเมินความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน

เพื่อสารวจความพึงใจ
ของประชาชนที่มารับ
บริการจาก อบต.

สารวจความพึงพอใจ
การให้บริการแก่
ประชาชนของอบต.
นาทอน

20,000

20,000

20,000

20,000

๒๘๐,๐๐๐

๒๘๐,๐๐๐

๒๘๐,๐๐๐

๒๘๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

คณะ
สานักปลัด
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
และ
พนักงานใน
สังกัดของ
อบต.มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบตั ิงาน
ได้ดียิ่งขึ้น

20,000 ร้อยละ 80
สามารถ
สานักปลัด
ความพึงพอใจ นามา
ของผู้รับบริการ แนวทาง
ปรับปรุงการ
ให้บริการ
ประชาชน
๒๘๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
6 โครงการแผนที่ภาษี
เพื่อสามารถจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จัดเก็บภาษีได้
ได้ครบถ้วนตรงตาม
ตรงตามจานวนพื้นที่จริง
ครบถ้วนตรง
จานวนพื้นที่จริง
ตามจานวน
พื้นที่จริง ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถ
กองการ
จัดเก็บภาษี คลัง
ได้ครบถ้วน
ตรงตาม
จานวนพื้นที่
จริง

7 โครงการจัดเก็บภาษีเชิง เพื่ออานวยความสะดวก
รุกบุกถึงบันไดบ้าน
ให้แก่ประชาชน

จัดเก็บภาษีเชิงรุกบุก
ถึงบันไดบ้านหมู่ที่ ๑-๙

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ร้อยละ80 ของ สามารถ
กองการ
การจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษี คลัง
ได้เพิ่มขึ้น
ได้ทั่งถึงทุก
พื้นที่

8 โครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชนเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและสนับสนุน
แผนชุมชน

อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชนเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
สนับสนุนแผนชุมชน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓๗๐,๐๐๐

๓๗๐,๐๐๐

๓๗๐,๐๐๐

๓๗๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 90
สามารถ
สานักปลัด
ของผู้เข้าร่วม แก้ปญ
ั หา
โครงการอบต. ของ
เคลื่อนที่ฯเพิ่มขึ้น ประชาชนได้
ตามความ
ต้องของ
ประชาชน
๓๗๐,๐๐๐

เพื่อไปรับฟังปัญหาและ
ความต้องของประชาชน
เพื่อนามาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
จะได้รับ รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
เพื่อยกย่องพนักงานส่วน
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานอบต.นา ลูกจ้างประจา ทุกส่วน
9 โครงการคัดเลือก
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอน
ผู้มคี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบตั ริ าชการและ
ให้บริการประชาชน ดีเด่น

ตาบล ลูกจ้างประจาและ ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างขององค์การ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาทอนผู้ บริหารส่วนตาบลนาทอน
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบตั ริ าชการและ
ให้บริการประชาชน ดีเด่น

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
10 โครงการจัดการ
เลือกตั้งองค์กรปกครอง โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิก อปท.
ส่วนท้องถิ่นและการ
เลือกตั้งอื่นฯ

จัดการเลือกตั้งตามที่
กฎหมายกาหนด รวมถึง
การประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งผู้แทนราษฎร์
และสมาชิกวุฒิสภา

ทอมีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบตั ิ
ราชการและ
ให้บริการ
ประชาชนดีเด่น
เพิ่มขึ้น 100%

และพนักงาน ราชการ
จ้างของ
ในองค์กร
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลนาทอน
มีขวัญและ
กาลังใจใน
การปฏิบตั ิ
ราชการ
ประชาชนมา สานักปลัด
ใช้สิทธิเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้น

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกตั้ร้อย
ละ 8๐ การ
เลือกตั้งประสบ
ความสาเร็จ
100%

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
11 โครงการจิตอาสาทาความ เพื่อให้บคุ ลากรขององค์การ บาเพ็ญประโยชน์สถานที่
ดีดว้ ยหัวใจ
บริหารส่วนตาบลนาทอนได้ เป็นสาธารณะประโยชน์
รักการพัฒนาและการ
ปลูกฝังความเป็นคนมีจิต
อาสาเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน

12 โครงการชาระภาษีดีมี
รางวัล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้และผู้
ชาระภาษีเกิดความพอใจ
ประทับใจและเต็มใจเสีย
ภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ชาระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างประมาณ
750 ราย

หน่วยงาน
KPI
จะได้รับ รับผิดชอบ
20,000 ร้อยละ 80 ของ สถานที่
ทุกส่วน
พื้นที่มคี วาม
ราชการ
ราชการ
สะอาด ความ
ศาสนสถานที่ ในองค์กร
เรียบร้อยใน สา สาธารณ
ธารณ ประโยชน์ ประโยชน์
อาคาร
สาธารณประโย
ชน์ได้รับการ
ดูแลให้เกิด
ความสะอาด
และร่มรื่น
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80 มีผู้ เพิ่มรายได้
ชาระภาษี
ให้อบต.นาท
อนลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

กองคลัง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
13 โครงการติดตั้งสาย
เพื่อเพิ่มและปรับปรุง
เดินสายเชื่อมต่อระบบ
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ 90
เชื่อมต่อระบบ LAN
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร LAN
ของผู้ใช้งาน
ให้ก้าวทันยุคสมัยเพื่อให้
อินเตอร์เน็ตได้มี
บุคลากรใช้งานเข้าถึง มี
เสถียรภาพเพื่อ
ส่วนร่วมและรับข่าวสาร
การทางาน
ข้อมูลได้รวดเร็วถูกต้อง
อย่างรวดเร็ว
ทันเวลาเพื่อให้บคุ ลากร
และมี
สามารถใช้งาน
ประสิทธิภาพได้
อินเตอร์เน็ตได้มี
เสถียรภาพเพื่อการ
ทางานอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บุคลากร
กองคลัง
สามารถใช้
งาน
อินเตอร์เน็ต
ได้มี
เสถียรภาพ
เพื่อการ
ทางานอย่าง
รวดเร็วและ
มี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
รับ เข้าถึง
และมีส่วน
ร่วมใน
ข่าวสารข้อมูล
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
5 ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
จะได้รับ รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
14 โครงการออกให้บริการรับ เพื่อเป็นการอานวยความ ดาเนินการออกให้บริการ
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ 80 มา ประชาชนใน กองคลัง
ชาระภาษีที่ดนิ และสิ่ง
ปลูกสร้าง ภาษีปา้ ย

15 โครงการจัดกิจกรรม
ส.

สะดวกในการชาระภาษีให้
ประชาชนในพื้นที่

ชาระภาษี ทั้ง 9 หมู่บา้ น

รับบริการชาระ
ภาษีที่ดนิ และสิ่ง
ปลูกสร้าง ภาษี
ป้าย

พื้นที่ได้รับการ
ได้รับความ
สะดวกในการ
เสียภาษีเพิ่ม
รายได้ในการ
จัดเก็บภาษีให้
อบต.นาทอน

5 เพื่อรักษาความสะอาดภาย ทาความสะอาดภายใน
ในสานักงาน
สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบล นาทอน

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ

องค์การ
ทุกส่วน
บริหารส่วน ราชการ
ตาบลมีความ ในองค์กร
สะอาดเป็น
ระเบียบมาก
ขึ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้ นและแผนหมู่บา้ นและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.1 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1
1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกใน บุกเบิกถนนดินเดิม กว้าง 4
400,000
ความพึงพอใจ
การสั
ญ
จรไปมาของ
เมตร
ยาว
500
เมตร
หมู
ท
่
่
ี
1
คสล.สาย มัสยิดเปรีย
ร้อยละ ๘๐
ประชาชน
อุทศิ หมู่ที่ 1
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา
2 โครงการก่อสร้างถนน

คสล.สายนายสมดี
รักษาหมู่ที่ 1

3 โครงการขุดฝายน้้าล้น
คลองนาทอน หมู่ที่ 1

เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.
การสัญจรไปมาของ รายละเอียดตามแบบแปลน
ประชาชน
ตามที่ อบต. หมู่ที่ 1

เพื่อลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง

ขุดลอกด้านหน้าฝายน้้าล้น
คลองนาทอนขุดลอกด้านหลัง
ฝายน้้าล้นคลองนาทอน
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.ก้าหนด หมู่ที่ 1

300,000

500,000

500,000

400,000

300,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
ลดปัญหาน้้า
ท่วม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น
ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก

สามารถลด
กองช่าง
ปัญหาน้้าท่วม
ขังได้ดียิ่งขึ้น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1
3,086,000
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,275
เมตร
หรื
อ
พื
น
้
ที
ไ
่
ม่
น
อ
้
ย
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน
เสริมเหล็กสาย
กว่า 5,100 ตร.ม. หนา 0.15
หนองใหญ่ - บารายี
เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50
หมู่ที่ 1
เมตร (รายละเอียดตามปริมาณ

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง/
ร้อยละ ๘๐ ของ ความสะดวกใน
ผู้ใช้เส้นทาง
การสัญจรยิ่งขึ้น
สัญจรไปมา

งานและแบบแปลนที่ก้าหนด)
หมู่ที่ 1

5 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายข้างโรงเรียน
บ้านนาทอน หมู่ที่ 1
บ้านนาทอน

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน เมตร ยาว 1,2750 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลงที่
อบต.ก้าหนด

4,826,400

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของใช้บริการ
สัญจรไปมา

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔
เสริมเหล็กสายบ้าน นาง ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
หมู่ที่ 1
ใจ ศรีจันทร์ หมู่ที่ 1

๖๕๐,๐๐๐

7 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน มี ก่อสร้าง กว้าง 4 เมตร ยาว
ถนนใช้สัญจรที่ได้ 1,000 เมตร หมู่ที่ 1 และคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ ี่ 2
สายสวนปาล์ม-เขานุ้ย มาตรฐาน
(ต่อเติม)หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 2
7,912,400

1,000,000

650,000

กองช่าง

ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ร้อยละ ๘๐ ของ ความสะดวกใน
ผู้ใช้เส้นทาง
การสัญจรยิ่งขึ้น
สัญจรไปมา
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

1,000,000

ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ประชาชน
กองช่าง/และ
ได้รับความ
หน่วยอืน่
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

134
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2
8 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔
๖๕๐,๐๐๐
ความพึงพอใจ
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนใช้ที่ได้
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
ร้อยละ ๘๐
ฝายหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒ มาตรฐาน
หมู่ที่ ๒
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา
9 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนดินเดิมกว้าง 5
เดิมสายทอนหาร –
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,800 เมตร
ท่าเรือ หมู่ที่ ๒
ของประชาชน
พร้อม วางท่อ หมู่ที่ ๒

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท่าเรือคลองเปรีย
หมู่ที่ 2

เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
การสัญจรไปมาของ เมตร ยาว 470เมตร หรือ
ประชาชน
พืน้ ที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,880
ตารางเมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ
0.50 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า หมู่ที่ 2

1,200,000

1,135,000

1,135,000

๑,๘๕๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2
11 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
726,000
ความพึงพอใจ
คสล.สายบ้านนายพหล ในการสัญจรไปมา 4.00 เมตร ยาว
ร้อยละ ๘๐
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 ของประชาชน
300.00 เมตร หมู่ที่ 2
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา
12 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย มีถนนใช้สัญจรที่
กุโบร์ ๑๐๐ ปี หมู่ที่ 2 ได้มาตรฐาน
บ้านนากลาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.
00 เมตร ยาว 914.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่
๒ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ ย
กว่า 3,656.00 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่อบต.ก้าหนด)

2,400,000

2,400,000

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

726,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
(รหัสสายทาง
สะดวกในการ สต.ถ.
สัญจรยิ่งขึ้น 28006)

136
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2
13 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ระยะ A ขนาดกว้าง 4 ม.
438,600
ร้อยละของ
ยาว
508
ม.
หรื
อ
พื
น
้
ที
่
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ในการสัญจรไปมา
ประชาชนที่ใช้
คอนกรี
ต
ไม่
น
อ
้
ยกว่
า
2,032
สระอีโส๊ะ หมู่ที่ 2
ของประชาชน
เส้นทางสัญจร
ตรม. ระยะ B ขนาดกว้าง 5
มีความ
เมตร ยาว 160 เมตร หรือ
ปลอดภัย
พื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ ยกว่า
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

800 ตารางเมตร รวมพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 2,832 ตรม. หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ 0.50 (รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต. นาทอน
ก้าหนด)

14 ก่อสร้างระบบประปา
คลองสาเหล็ม หมู่ที่ 2

เพื่อให้มนี ้าประปา ก่อสร้างระบบประปาคลอง
ส้าหรับอุปโภค
สาเหล็ม หมู่ที่ 2
บริโภคอย่างเพียงพอ

15 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมเสริมเหล็กสาย
ทางเข้ารร.ทุ่งหว้า
วิทยาคาร หมู่ที่ 2

เพื่อลดปัญหาน้้า ก่อสร้างท่อเหลียมเสริมเหล็ก
(รายละเอียดตามปริมาณงาน
ท่วมขัง และน้้า
ท่วมบ้านประชาชน และแบบแปลนที่ อบต.
นาทอนก้าหนด) หมู่ที่ 2

200,000

400,000

จ้านวนครัวเรือน ประชาชนมี
กองช่าง
มีน้าใช้อย่าง
น้้าประปาใช้
เพียงพอ
อย่างทั่วถึงและ
มีคณ
ุ ภาพ

ลดปัญหาน้้า สามารถลด
กองช่าง
ท่วมขังได้ ร้อย ปัญหาน้้าท่วม
ละ ๙๐
ขัง

838,600

200,000
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2
ความพึงพอใจ
16 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล กว้าง
๑,๖๗๔,๕๐๐
ร้อยละ ๘๐ ของ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนใช้ที่ได้
๔.00 เมตร ยาว 700
ผู้ใช้ เส้นทาง
สายทอนหาร หมู่ที่ ๒ มาตรฐาน
เมตร หมู่ที่ ๒ รายละเอียด
สัญจรไปมา
(ต่อเติม)
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต.ก้าหนด
17 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก

เดิม สายหัวโค้งหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 2

บุกเบิกถนน ดินเดิมกว้าง 6
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,000.ของประชาชน
เมตร หมู่ที่ 2

18 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีถนนใช้สัญจรที่
สายบ้านนายขาว หมู่ที่ ได้มาตรฐาน
2
19 โครงการขุดลอกแหล่งน้้า เพื่อให้มนี ้าส้าหรับ
สาธารณะภายในต้าบล
(สระหนองใหญ่) หมู่ที่ 2
บ้านนากลาง

740,000

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔
เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่
๒

ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า
อุปโภคบริโภคอย่าง 3,793 ลูกบาศก์เมตร
เพียงพอ
(รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ อบต.ก้าหนด)

๑๓๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

800,000

2,414,500

๑๓๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้ เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช้ เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐

ประชาชนมี
ส้านักปลัด/
น้้าประปาใช้
กองช่าง
อย่างทั่วถึงและ
มีคณ
ุ ภาพ

138
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 3
20 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง
546,900
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในการสัญจรของ ๔ เมตร หมู่ที่ ยาว 230
สายหลวงนอม หมู่ที่ 3 ประชาชน
เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
ที่ อบต.ก้าหนด หมู่ที่ 3
21 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในการสัญจรไปมา
สายบ้านช่องไทร (ควน ของประชาชน
ปลัก) หมู่ที่ 3

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

3,955,700

546,900

3,955,700

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

139
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 3
22 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง
1,368,000
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ในการสัญจรไปมา 5 เมตร ยาว 450 เมตร
วังใหม่ ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 ของประชาชน
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,250 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 3
23 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบอ่างเก็บน้้า
ช่องงับ หมู่ที่ 3

เพื่อประชาชน มี
สวนสาธารณะไว้
พักผ่อน

24 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย มีถนนใช้สัญจรที่
รอบอ่างเก็บน้้า ช่องงับ ได้มาตรฐาน
หมู่ที่ 3

ปรับปรุงภูมิทศั น์อ่างเก็บน้้า
ช่องงับเป็นแหล่งเท่องเที่ยว
หมู่ที่ ๓

๕๐๐,๐๐๐

ก่อสร้างถนน คสล. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3780.10 ตารางเมตร
หมู่ที่ 3

-

2,269,300

1,368,000

500000

2,269,300

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ประชาชน
นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชนใช้ ส้านักปลัด/
เป็นที่พกั ผ่อน กองช่าง
หย่อนใจ
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

140
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 3
2,980,500
25 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง
คอนกรีตเสริม สายมะ การสัญจรไปมาของ ๔ เมตร. ยาว 1,220 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ ยกว่า
นาซะห์ ทุ่งตากแดด- ประชาชน
4,880 ตารางเมตร หนา
ยางงาม หมู่ที่ 3
0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ
บ้านช่องไทร

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

ข้างละ0.50 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ อบต.
นาทอนก้าหนด)

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยวนผึ้ง หมู่ที่ 3
บ้านช่องไทร

เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4
การสัญจรไปมาของ เมตร . ยาว 1,000 เมตร หมู่
ประชาชน
ที่ 3

2,520,000

๒,๕๒๐,๐๐๐

2,980,500
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 3
27 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ใน ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔
546,900
การสัญจรของ
เมตร ยาว 230 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตาม
สายหลวงนอม หมู่ที่ 3 ประชาชน
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
บ้านช่องไทร
อบต.นาทอนก้าหนด)

546,900

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ ประชาชน ได้รับ กองช่าง
ร้อยละ ๘๐ ของ ความสะดวกใน
ผู้ใช้ เส้นทาง
การสัญจรยิง่ ขึ้น
สัญจรไปมา

142
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 4
28 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4
478,000
คอนกรีต สายใน
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 105 เมตร
โรงเรียนบ้านวังตง
ของประชาชน
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง
29 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ในการสัญจรไปมา 4 เมตร ยาว 500 เมตร
ลุ่มไม้เหลี่ยม หมู่ที่ ๔ ของประชาชน
หมู่ที่ 4
บ้านวังตง

1,260,000

30 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนใช้ที่ได้
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
สวนมะพร้าว-ครูเหย็บ มาตรฐาน
๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง

๕๕๐,๐๐๐

478,000

๑,๒๖๐,๐๐๐

๕๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนใช้ กองช่าง/
เส้นทางสัญจร หน่วยงานอื่น
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 4
31 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
๓๐๐,๐๐๐
เดิมสาย บ้านบังเซ–
ในการสัญจรไปมา ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
ฝายน้้าล้น(สายใหม่)
ของประชาชน
หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง
32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายหลัง
โรงเรียนบ้านวังตง
หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง

เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล กว้าง ๔
ได้มีถนนสาหรับใช้ เมตร ยาว 168 เมตร
การคมนาคมได้
หมู่ที่ ๔
อย่างสะดวก

33 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. คสล.

แอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนใช้ที่ได้
สายทางเข้าท่าเรือ อ่าว มาตรฐาน
พก หมู่ที่ 4

กว้าง 4 ม. ยาว 1,180
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 4,720 ตาราง
เมตร

400,000

1,894,100

400,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ร้อยละ ๘๐
ความสะดวกใน
ของผู้ใช้เส้นทาง การสัญจรยิ่งขึ้น
สัญจรไปมา
ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ร้อยละ ๘๐
ความสะดวกใน
ของผู้ใช้เส้นทาง การสัญจรยิ่งขึ้น
สัญจรไปมา
ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ร้อยละ ๘๐ ของ ความสะดวกใน
ผู้ใช้เส้นทาง
การสัญจรยิ่งขึ้น
สัญจรไปมา

34 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบกุโบร์ หมู่ที่ ๔

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔
ถนนใช้ที่ได้
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
มาตรฐาน
หมู่ที่ ๔

๕๕๐,๐๐๐

1,894,100

๔๐๐,๐๐๐

950,000

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

๓๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 4
35 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔
3,216,600
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนใช้ที่ได้
เมตร ยาว ๑,363 เมตร
สายบ้านนายเหม
มาตรฐาน
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
หมู่ที่ 4 บ้านวังตง
5,452 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้้า หมู่ที่ 4
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,452 ตรม. หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ
0.50 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า หมู่ที่ 4

ตัวชี้วัด
KPI
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน
กองช่าง/
ได้รับความ
หน่วยงานอื่น
สะดวกในการ ที่เกี่ยวข้อง
สัญจรยิ่งขึ้น

3,216,600

145
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
KPI
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 5
36 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนดินเดิม กว้าง ๔
๒๐๐,๐๐๐
ความพึงพอใจ
เดิมสายบ้านโต๊ะเลี๊ยะ ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
ร้อยละ ๘๐
หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา ของประชาชน
หมู่ที่ ๕
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา
37 โครงการติดตั้งระบบ
กรองน้้าประปาหมู่บา้ น
(ทางเข้าต้าบลขอน
คลาน) หมู่ที่ 5 บ้าน
ท่าศิลา

เพื่อให้มีน้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคสะอาด
อย่างเพียงพอ

ติดตั้งระบบกรองน้้าประปา
หมู่บา้ น(ทางเข้าต้าบลขอน
คลาน) ตามแบบแปลนที่
อบต.ก้าหนด หมู่ที่ 5

500,000

จ้านวน
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สะอาดอย่าง
เพียงพอ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น
ประชาชนมีน้า กองช่าง
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ

38 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายกุโบร์ทา่ ศิลา
หมู่ 5 บ้านท่าศิลา

เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล.
ในการสัญจรไปมา รายละเอียดตามแบบ
ของประชาชน
แปลนที่อบต.ก้าหนด หมู่ 5

400,000

500,000

๒๐๐,๐๐๐

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

400000

146
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 5
39 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔
515,300
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 200 เมตร
สายกุโบร์ ในโกรย หมู่ที่ ของประชาชน
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800
5 บ้านท่าศิลา
ตาราเมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ
0.50 เมตร หมู่ที่ 5

ตัวชี้วัด
KPI
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

40 โครงการก่อสร้างถนนค เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.
สล.สายบ้านนายหาก ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน รายละเอียดตามแบบ
นรินทร์ หมู่ที่ ๕
แปลนที่อบต.ก้าหนด ม.5
บ้านท่าศิลา
41 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อ่าวเก็บน้้าห้วย
โต๊ะโส๊ะ หมู่ที่ 5
บ้านท่าศิลา

400,000

เพื่อเป็นที่พกั ผ่อน ปรับปรุงภูมิทศั น์อ่าวเก็บ
เพื่อส่งเสริมเป็น น้้าห้วยโต๊ะโส๊ะ-เป็นแหล่ง
แหล่งท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 5

100,000

515,300

400000

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
ประชาชนและ
ชุมขนมาใช้
สถานที่พกั ผ่อน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
ประชาชนและ ส้านักปลัด/
ชุมขนมาใช้
กองช่าง
สถานที่พกั ผ่อน

100,000
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 5

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

42 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ในการสัญจรไปมา
ช่องติงมุด หมู่ที่ 5 -วัง ของประชาชน
เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9
(ต่อเติม) บ้านท่าศิลา

43 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สสายบ้าน
นายสมเดฃ เจริญฤทธิ์
หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา

ก่อสร้างถนนคสล.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กว้าง ๔ เมตร ยาว 300
เมตรปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 กว้าง 4 เมตร ยาว
130 ม. หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9

๖๔๘,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 5 ม. ยาว 150 เมตร
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน หนา 0.15 เมตร

๓๒๐,๐๐๐

๖๔๘,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๖๔๘,๐๐๐ เพิ่มความ
ปลอดภัยร้อย
ละ80 ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

400,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.ก้าหนด ม.5

๖๔๘,๐๐๐

720,000

648,000

320,000

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเส้นทาง
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

๖๔๘,๐๐๐
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

44 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
เดิมสายท่าเรือฝั่ง
ในการสัญจรไปมา ยาว 500 เมตร หมู่ที่ 6
ตะวันตก หมู่ที่ 6
ของประชาชน

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายป่าแก่ (ต่อเติม)
หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 500 เมตร
ของประชาชน
หมู่ที่ 6

46 โครงการซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
บ้านท่าข้ามควาย
หมู่ที่ 6

เพื่อซ่อมแซมและ ซ่อมแซมและซ่อมสร้าง
ซ่อมสร้างถนนให้ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
ใช้ได้ ตามปกติ
คอนกรีตหรือพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่า
ข้ามควายหมู่ที่ 6

337,500

1,214,000

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

200000

1,414,000

200,000

537,500

200000
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

47 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนกว้าง 5 ม.ยาว
เดิมสายบ้านนางสุดใจ ในการสัญจรไปมา 300 เมตร หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
ของประชาชน

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านผู้ใหญ่-ท่าเรือ
(แหล่งที่ 2 ) หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 665 เมตร
ของประชาชน
หมู่ที่ 6

49 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายป่าแก่ (ต่อเติม)
หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล . กว้าง
ในการสัญจรไปมา 4 เมตร ยาว 500 เมตร
ของประชาชน
หมู่ที่ 6

50 โครงการก่อสร้างติดตั้ง เพื่อเพิ่มความ
ติดตั้งราวกันตกบริเวณโค้ง
ราวกันตกบริเวณโค้ง ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ถนนสายท่าข้ามควาย ยาว
ถนนสายท่าข้ามควาย เส้นทางสัญจรไปมา 63.00 เมตร หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6

325,000

ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ร้อยละ ๘๐ ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

1,594,900

ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวกใน
ร้อยละ ๘๐
การสัญจรยิ่งขึ้น
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

1,214,000

160,000

160,000

ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวกใน
ร้อยละ ๘๐
การสัญจรยิ่งขึ้น
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

เพิ่มความ
ปลอดภัยร้อย
ละ 80 ของผู้ใช้
เส้นทาง
1,214,000

1,594,900

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความปลอดภัย
ในการเส้นทาง
สัญจรยิ่งขึ้น

325,000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

51 โครงการก่อสร้างคูระบาย เพื่อลดปัญหาน้้า

ก่อสร้างคูระบายน้้า คสล.
น้้า คสล.สายโค้งบ้านนาย ท่วมขังในช่วงฤดูฝน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๐.
สุรินทร์ บ้านนายหนาด
00 เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๖

52 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๖

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ช่องสะบ้า หมู่ที่ ๖

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔.
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน 00 เมตร ยาว 665.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอน
กรีคไม่นอ้ ยกว่า 2,660.00
เมตร (รายละ เอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
อบต.ก้าหนด) หมู่ที่ ๖

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐ ลดปัญหาน้้า
สามารถลด
กองช่าง
ท่วมขังได้ ร้อยละ ปัญหาน้้าท่วมขัง
๙๐
ได้ดยี ิ่งขึ้น

1,650,000

ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ร้อยละ ๘๐ ของ ความสะดวกใน (รหัสสายทาง
ผู้ใช้เส้นทาง
การสัญจรยิ่งขึ้น สต.ถ.28010)
สัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔.
ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน 00 เมตร 200.00 ยาว
หมู่ที่ ๖

๔๗๕,๖๐๐

๔๗๕,๖๐๐

๕๕๐,๐๐๐

54 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔.
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนใช้ที่ได้
00 เมตร กว้าง ๔.00
สายทุ่งตากแดด หมู่ที่ ๖ มาตรฐาน
เมตรยาว ๓๐๐.00 เมตร
หมู่ที่ ๖
1,650,000

๘๕๐,๐๐๐

951200 ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ร้อยละ ๘๐ ของ ความสะดวกใน
ผู้ใช้เส้นทางสัญจร การสัญจรยิ่งขึ้น
๕๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ

๔๗๕,๖๐๐

475600

๓,๔๕๑,๒๐๐

ประชาชน
กองช่าง
ร้อยละ ๘๐ ได้รับความ
ของผู้ใช้
สะดวกในการ
เส้นทางสัญจร สัญจรยิ่งขึ้น
ไปมา

151
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

55 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมี
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนใช้ที่ได้
สายเข้ามัสยิดเก่า บ้าน มาตรฐาน
ท่าข้ามควาย

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายช่องสะบ้า-บารายี
หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้าม
ควาย

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

๑๔๗,๓๐๐

3,612,100

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔
ถนนใช้ที่ได้
ยาว 1,490 เมตรหรือ
มาตรฐาน
พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 5,960
ตารางเมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ
0.50 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า หมู่ที่ 6
๑๔๗,๓๐๐

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง/
ได้รับความ
หน่วยงานอื่น
สะดวกในการ ที่เกี่ยวข้อง
สัญจรยิ่งขึ้น

3,612,100

152
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7
57 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 7
เดิมสายกุโบร์เก่า-บารา ถนนใช้ที่ได้
เมตร ยาว 770 เมตร
ยีหมู่ที่ ๗
มาตรฐาน
หมู่ที่ ๗
58 โครงการขยายต่อเติม
ถนนสายกุโบร์ –
สายในวัง หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนกว้าง 5 เมตร
ในการสัญจรไปมา ยาว 1,500 เมตรยาว
ของประชาชน
1,500 เมตรยาว 1,500
เมตรพร้อม วางท่อ
หมู่ที่ 7

59 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย กุโบร์เก่า หมู่ที่ 7
บ้านบารายี หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 770 เมตร
ของประชาชน
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,080 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 7

๖๐๐,๐๐๐

1,012,500

1,842,300

๖๐๐,๐๐๐

ความพึงพอใจ
ร้อยละ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา
ความพึงพอใจ
ร้อยละ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

1,842,300 1,012,500

153
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7
60 โครงการติดตั้งระบบ
เพื่อให้มีน้าประปา ติดตั้งระบบกรองน้้าตาม
กรองน้้าประปา สวนส้ม ส้าหรับอุปโภค
แบบแปลนที่อบต.ก้าหนด
(ท่าซิว) หมู่ที่ 7
บริโภคสะอาด
หมู่ที่ 7
อย่างเพียงพอ

200,000

61 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 7
เดิมสายกุโบร์เก่าบารายี ถนนใช้ที่ได้
เมตร ยาว 770 เมตร
หมู่ที่ ๗
มาตรฐาน
หมู่ที่ ๗

62 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย กุโบร์เก่า หมู่ที่ 7

๖๐๐,๐๐๐

เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 770 เมตร
ของประชาชน
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,080 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 7

1,842,300

๒๐๐,๐๐๐

1,842,300

จ้านวน
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สะอาดอย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้า กองช่าง
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ

ความพึงพอใจ
ร้อยละ๘๐ของ
ผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

600,000

154
แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7
63 โครงการติดตั้งระบบ
เพื่อให้มีน้าประปา ติดตั้งระบบกรองน้้าตาม
กรองน้้าประปา สวนส้ม ส้าหรับอุปโภค
แบบแปลนที่อบต.ก้าหนด
(ท่าซิว) หมู่ที่ 7
บริโภคสะอาด
หมู่ที่ 7
อย่างเพียงพอ
64 โครงการซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายแยกทางหลวง
หมายเลข 416
(กม.ที่ 12.2550)
-บ้านบารายี หมู่ที่ 7

เพื่อซ่อมแซมและ ซ่อมแซมและซ่อมสร้าง
ซ่อมสร้างถนนให้ ถนนลาดยางคอนกรีตแอส
ใช้ได้ ตามปกติ
ฟัลท์ติกหรือพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข 416(กม.ที่
12.2550)-บ้านบารายี
หมู่ที่ 7

65 โครงการก่อสร้างหอถัง เพื่อเก็บน้ำและ
เก็บน้้าประปาหมู่บา้ น จ่ายน้้าไปตามท่อ
สระหลังมัสยิด
ประปาหมู่บา้ น
หมู่ที ๗

200,000

100,000

100,000

ก่อสร้างหอถังเก็บ
น้้าประปารายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก้าหนด
หมู่ที ๗

จ้านวน
ครัวเรือนมีน้า
ใช้สะอาดอย่าง
เพียงพอ
100,000

100,000

๓๐๐,๐๐๐

100,000

300,000

400,000

100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชนมีน้า กองช่าง
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ
ประชาชน
กองช่าง/
ได้รับความ
สวัสดิการ
สะดวกในการ สังคม
สัญจรยิ่งขึ้น

๓๐๐,๐๐๐ จ้านวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนมีน้า แหล่งน้้า
ใช้อย่างเพียงพอ อุปโภคและ
บริโภค
100,000

กองช่าง

400,000
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7
66 โครงการบุกเบิกถนน เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนดินเดิม สายข้าง
สายข้างโรงเรียน บารายี ในการสัญจรไปมา โรงเรียนบารายี –วังใหม่
- สายในวัง หมู่ที ๗ ของประชาชน
หมู่ที ๗

๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
200,000

67 โครงการก่อสร้าง ฝ่าย เพื่อเพื่อการเก็บ สร้างฝ่ายน้้าล้นสายในวัง
น้้าล้นหมู่ที ๗
กักน้้าใช้การ
รายละเอียดตามแบบ
เกษตรกรรม และ แปลนที่ อบต.ก้าหนด หมู่ที่
บรรเทาปัญหาภัย 7
แล้ง

200,000

200,000

68 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนดินเดิมกว้าง 4
เดิมสายเจริญฤทธิอ์ ุทศิ ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 200 เมตร
ของประชาชน
สายเจริญฤทธิอ์ ุทศิ หมู่ที ๗

200,000

250,000

จะได้รับ

รับผิดชอบ

400,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

200,000 เพิ่มความชุ่ม
ชื้นและความ
สมบูรณ์ทาง
ระบบนิเวศ
ให้แก่พื้นที่

เป็นแหล่งน้้า กองช่าง
เพื่อเสริม
การเกษตร
และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่
ด้าเนินการ

250,000

200,000

KPI

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

200,000 850,000
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8
69 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในการสัญจรไปมา 4 เมตร ยาว 1,200
สายคลอง ส่งน้้า 1
ของประชาชน
เมตร หมู่ที่ 8
(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 8
70 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก
คอนกรีตเสริมสายรอบ ในการสัญจรไปมา
ฝายน้้าล้นห้วยวังตง
ของประชาชน
หมู่ที่ 8

71 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สนามกีฬากลาง
อ. ทุ่งหว้า

งบประมาณและที่มา
๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
2,772,000

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
4 เมตร ยาว 585 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,340 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 8

1,398,900

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก, ก่อสร้างลานกีฬาและ
เยาวชน,ประชาชน ปรับปรุงภูมิทศั น์สนามกีฬา
รักการออกก้าลัง กลาง อ. ทุ่งหว้า หมู่ที่ ๘
กาย

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒,๓๙๘,๙๐๐

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจ เด็ก,เยาวชน กอง
ร้อยละ ๗๐ ร่างกาย
การศึกษาฯ/
ของผู้ใช้บริการ แข็งแรง
กองช่าง
สนามกีฬา
ห่างไกลยาเสพ
กลาง อ. ทุ่งหว้า ติด
2,772,000
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8
72 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ในการสัญจรไปมา 4 เมตร
ยาว
สายคูส่งน้้า 2 หมู่ที่ 8 ของประชาชน
1,270 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,080 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50
เมตร หมู่ที่ 8
73 โครงการซ่อมแซมและ เพื่อซ่อมแซมถนน
ซ่อมสร้างพารา
ให้ใช้ได้ ตามปกติ
แอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8

ซ่อมแซมและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหรือพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน
ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8

3,287,300

100,000

100,000

74 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ในการสัญจรไปมา 5 เมตร ยาว 900 เมตร
เขานางด้าหลัก 14
ของประชาชน
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8

100,000

100,000

100,000

4,565,300

100000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

100,000 ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง/
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

1,178,000

100,000

ตัวชี้วัด
KPI

100000
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8
75 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บน้้าวังตง
หมู่ที่ ๘
76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหลวงพิษ - บ้าน
สมหมาย หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้ดีขึ้น

ปรับปรุงภูมิทศั น์อ่างเก็บน้้า
วังตงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หมู่ที่ ๘

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔
ถนนใช้ที่ได้
เมตร ยาว ๙๐๐ ม.หมู่ที่ ๘
มาตรฐาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชน
มีประชาชนมา ส้านักปลัด/
นักท่องเที่ยวมี ท่องเที่ยวเพิ่ม กองช่าง
ความพึงพอใจ มากขึน้
ร้อยละ ๘๐
ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ กองช่าง/
ร้อยละ ๘๐
ความสะดวกใน
ของผู้ใช้เส้นทาง การสัญจรยิ่งขึ้น

๒๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9
77 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าควน
หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)

เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง
ในการสัญจรไปมา 4 เมตร ยาว 1,730
ของประชาชน
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6,920 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุ
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้้า หมู่ที่ 9

4,289,100

78 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนดินเดิมกว้าง 5
เดิมสายบ้านใหม่
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 350 เมตร
(น้องหนัน) หมู่ที่ 9
ของประชาชน
หมู่ที่ 9
79 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนดินเดิม กว้าง 5
เดิมสาย บ้านนาง
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,000 เมตร
รอมล๊ะ หมู่ที่ 9
ของประชาชน
หมู่ที่ 9

4,289,100

236,300

675,000

675000

4,289,100

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
มีความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

ประชาชนใช้ กองช่าง
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

4,289,100 236,300
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9
80 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนดินเดิมกว้าง 5
เดิมสายบ้านใหม่
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 350 เมตร
(น้องหนัน) หมู่ที่ 9
ของประชาชน
หมู่ที่ 9

งบประมาณและที่มา
๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
236,300

81 โครงการบุกเบิกถนนดิน เพื่อความสะดวก บุกเบิกถนนดินเดิม กว้าง 5
เดิมสาย บ้านนาง
ในการสัญจรไปมา เมตร ยาว 1,000 เมตร
รอมล๊ะ หมู่ที่ 9
ของประชาชน
หมู่ที่ 9

675,000

236,300

675,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง

ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท)
600,000
รายละเอียดตาม

๒๕70(บาท)

1 โครงการก่อสร้างคู
เพื่อลดปัญหา น้า
ระบาย คสล.บ้านนา ท่วมขังเพื่ออ้านวย
แบบแปลนที่ อบต.
ทอน (ต่อเติม)หมู่ที่ 1 ความสะดวกประชาชน ก้าหนด ท่อ
ระบายน้า หมู่ที่ 1
2 โครงการติดตังไฟฟ้า
สาธารณะ พลัง
แสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์
ในต้าบลนาทอน
หมู่ที่ 1 - 9

เพื่อลดพืนที่เสี่ยงใน
เวลากลางคืนเพื่อลด
ปัญหาอาชญากรรม
ในพืนที่เพื่อเพิ่มความ
สว่าง

ติดตังระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง โซล่า
เซลล์ในพืนที่เสี่ยง
หมู่ที่ 1 - 9

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

ตัวชี้วัด
KPI

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ลดปัญหา สามารถลด
กองช่าง/ทาง
น้าท่วมขังได้ ปัญหาน้าท่วมขัง หลวงชนบท
ร้อยละ ๙๐

50,000,000 50,000,000 ความพึง

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

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ดลดพืนที่เสี่ยง กองช่าง/
พอใจ
ในเวลากลางคืน หน่วยงานอื่น
ร้อยละ 90 ลดปัญหา
ของ
อาชญากรรมใน
ประชาชน พืนที่
ในพืนที่
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ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท)

3 โครงการขุดลอกแหล่ง เพื่อป้องกันและแก้ไข
น้าสาธารณะภายใน ปัญหาน้าท่วมขัง เพื่อ
ต้าบล หมู่ที่ 1 -9
มีน้าอุปโภคและ
บริโภคใช้

ขุดลอกห้วย ขุด
ลอกสระน้า ขุด
ลอกคลอง
สาธารณะ
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
ก้าหนด ภายใน
ต้าบล หมู่ที่ ๑-9

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลานช้างเชื่อม
แหล่งอุทยานธรณีโลก

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง 4 เมตร
ยาว 720 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินผุข้าง
ละ 0.50 เมตร
หมู่ที่ 4

เพื่อเชื่อมแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยานธรณี
โลกเพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน

3,000,000 3,000,000

๒๕70(บาท)

3,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวน
ประชาชนมีน้า
ครัวเรือน มี ใช้การอุปโภค
น้าใช้อย่าง และบริโภค
เพียงพอ

1,885,900

3,000,000

ตัวชี้วัด
KPI

4,885,900

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้เส้นทาง
สัญจรมี
ความ
ปลอดภัย

3,000,000

3,000,000

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

163
แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเชื่อมแหล่ง
ก่อสร้างถนนคสล.
2,000,000
ร้อยละของ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่องเที่ยวอุทยานธรณี กว้าง 4 เมตร
ประชาชนที่
สายลานช้างเชื่อม
โลก เพื่อความสะดวก ยาว 720 เมตร
ใช้เส้นทาง
แหล่งอุทยานธรณีโลก ในการสัญจรไปมา
หรือพืนที่ ไม่น้อย
สัญจรมีความ
หมู่ที่ 4
ของประชาชน
กว่า 2,880
ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่
ทางหินผุข้างละ
0.50 เมตร หมู่ที่
4
6 โครงการก่อสร้างท่า เพื่ออ้านวยความ
ก่อสร้างท่าเทียบ
เทียบเรือประมงชายฝั่ง สะดวกให้ชาวประมง เรือประมงกว้าง ๕
หมู่ที่ ๕
ชายฝั่งในการจอดเรือ ยาว ๒๐ เมตร
ขึนปลาและเก็บเครื่อง หมู่ที่ ๕
มือประมง

๔,๐๐๐,๐๐๐

6,000,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้บริการท่า
เทียบ
เรือประมง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ประชาชนได้
กองช่าง/
ความสะดวกใน หน่วยงานอื่นที่
การประกอบ
เกี่ยวข้อง
อาชีพประมง
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ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
500,000
7 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา ก่สะพานศึกษา
ร้อยละ 90
สะพานศึกษาธรรมขา ธรรมชาติปา่ ชายเลน ธรรมขาติ ระบบ
ของผู้เข้าชม
ติ ณ. จุดเรียนรู้ปา่ ชาย แก่เยาวชนและ
นิเวศน์ ป่าชายเลย
ระบบ
เลย (walk way)
ประชาชน
หมู่ที่ 5
นิเวศน์ปา่
ชุมชนบ้าน ท่าศิลา
ชายเลน
8 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมี
คอนกรีต ช่องติงมุดวัง ถนนใช้ที่ได้มาตรฐาน
เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ (ต่อเติม)

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

9 โครงการก่อสร้างท่า เพื่ออ้านวยความ
ท่าเทียบเรือประมง
เทียบเรือประมงชายฝั่ง สะดวกให้ชาวประมง กว้าง ๕ ยาว
หมู่ที่ ๖
ชายฝั่งในการจอดเรือ ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๖
ขึนปลาและเก็บเครื่อง
มือประมง

๗,๘๔๔,๕๐๐

๗,๘๔๔,๕๐๐

๗,๘๔๔,๕๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๗,๘๔๔,๕๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เยาวชนและ
กองช่าง/ป่า
ประชาชนมี
ชายเลน
แหล่งได้ศึกษา
ระบบนิเวศน์ปา่
ชายเลน

๗,๘๔๔,๕๐๐ ความพึง

ประชาชนได้รับ กองช่าง/
พอใจ
ความสะดวกใน หน่วยงานอื่นที่
ร้อยละ ๘๐ การสัญจรยิ่งขึน เกี่ยวข้อง

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้บริการท่า
เทียบเ

ประชาชนได้
กองช่าง/
ความสะดวกใน หน่วยงานอื่นที่
การประกอบ
เกี่ยวข้อง
อาชีพประมง

๗,๘๔๔,๕๐๐

๗,๘๔๔,๕๐๐

๑๒,๓๔๔,๕๐๐

๗,๘๔๔,๕๐๐

๗,๘๔๔,๕๐๐
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ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
๔,๐๐๐,๐๐๐
10 โครงการก่อสร้างท่า เพื่ออ้านวยความ
ท่าเทียบเรือประมง
ร้อยละของ
เทียบเรือประมงชายฝั่ง สะดวกให้ชาวประมง กว้าง ๕ ยาว
ประชาชนที่
บริเวณสะพานบารายี ชายฝั่งในการจอดเรือ ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๗
ใช้บริการท่า
- ทุ่งทะนานหมู่ที่ ๗ ขึนปลาและเก็บเครื่อง
เทียบเรือ
มือประมง

11 โครงการก่อสร้าง
สะพานศึกษาธรรมขา
ติ ณ. จุดเรียนรู้ปา่ ชาย
เลย (walk way)
ชุมชนบ้าน บารายี

เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา
ธรรมชาติปา่ ชายเลน
แก่เยาวชนและ
ประชาชน

ก่สะพานศึกษา
ธรรมขาติ ระบบ
นิเวศน์ ป่าชายเลย
หมู่ที่ 7

500,000

500,000

ร้อยละ 90
ของผู้เข้าชม
ระบบ
นิเวศน์ปา่
ชายเลน

๔,๐๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้
กองช่าง/
ความสะดวกใน หน่วยงานอื่นที่
การประกอบ
เกี่ยวข้อง
อาชีพประมง

เยาวชนและ
กองช่าง/ป่า
ประชาชนมี
ชายเลน
แหล่งได้ศึกษา
ระบบนิเวศน์ปา่
ชายเลน
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ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
600,000
13 โครงการต่อเติมคู
เพื่อลดปัญหาน้าท่วม ท่อระบายน้ากว้าง
สามารถลด
ระบายน้าคอนกรีต
ขังเพื่ออ้านวยความ
60 ซ.ม. ยาว
ปัญหาน้า
สายบ้านนางรัชนี
สะดวกประชาชน
200 เมตรหมู่ที่ 9
ท่วมขังได้
ร้อยละ ๙๐

13 โครงการก่อสร้าง
อาคารพิพธิ ภัณฑ์
อุทยานธรณีโลก

เพื่อเป็นอาคารแสดง
พิพธิ ภัณฑ์อุทยานธรณี
โลกและชมภาพยนตร์
เกี่ยวกับอุทยานธรณี
โลก

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

-

25,500,000

25,500,000

ความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 90
ของผู้
พิพธิ ภัณฑ์
อุทยานธรณี
โลก

600,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถลด
กองช่าง/ทาง
ปัญหาน้าท่วม หลวงชนบท
ขังประชาชนได้
ความอ้านวย
ความสะดวก
ยิ่งขึน
เป็นที่รองรับ
นักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวชม
พิพธิ ภัณฑ์
อุทยานธรณีโลก
และชม
ภาพยนตร์
เกี่ยวกับอุทยาน
ธรณีโลก

ส้านักงาน
จังหวัดสตูล/
กองศึกษฯ
อบต.นาทอน
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ก. ยุทธศาสตร์ที่จังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิม่ จากอุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2.2 แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
KPI
จะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖6 (บาท) ๒๕๖7 (บาท) ๒๕๖8 (บาท) ๒๕๖9(บาท) ๒๕70(บาท)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
14 โครงการปรับปรุง
เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ปรับปรุงอาคาร
ความพึง
นักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการ
พอใจ
ได้รับความ
นักท่องเที่ยว
ร้อยละ ๘๐ สะดวกยิ่งขึน
(อบต.นาทอน)
16 โครงการก่อสร้าง
เพื่อใช้ส้าหรับแข่งขัน
อาคารกีฬา
กีฬาเพื่อใช้ส้าหรับท้า
เอนกประสงค์ อบต. กิจกรรมต่างๆ
นาทอน(โรงยิม)

ก่อสร้างอาคารกีฬา
เอนกประสงค์
รายละเอียดและ
ปริมาณงานตาม
แบบแปลนที่อบต.
ก้าหนด

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

20,000,000

ความพึง
พอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้ใช้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองช่าง/
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เยาวชนและ
กองช่าง/
ประชาชนมี
หน่วยงานอื่น
สถานที่ แข่งขัน
กีฬา

168
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่สนตาบลนาทอน อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่

เพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
ปฏิบตั ิราชการบริการ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI
ประชาชน
Lumens จานวน 1 เครื่อง ตาม
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์สานักงบประมาณ

2 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน
สานักงาน

เพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
ปฏิบตั ิราชการบริการ อเนกประสงค์ (Smart Card
ประชาชน
Reader) จานวน 10 เครื่อง

3 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เพิ่มประสิทธิภาพใน
ปฏิบตั ิราชการ

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้า
โต๊ะโฟมก้าขาเหล็ก ขนาดกว้าง45
ซม.ยาว 180ซม. สูง75 ซมจานวน
20 ตัว

4 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่างสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
อบต.นาทอนและ
ชุมชนตาบลนาทอน

ป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กาหนดณ.
ศูนย์บริการประชาชนและชุมชน
อบต.นาทอน

5 รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

เพื่อความเป็นระเบียบ ติดตั้งป้ายบ้านเลฃที่ทกุ ครัวเรือน
เรียบร้อยของหมู่บา้ น
หมู่ที่ 1-9

2566(บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลัก

50,000

4,800

สานักปลัด

3,200

ทุกกองอบต.
นาทอน

30,000

สานักปลัด

300,000

สานักปลัด/
กองช่าง

100,000

354,800

133,200

สานักปลัด/
กองช่าง
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บัญชีครุภัณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่สนตาบลนาทอน อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

6 รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

7 รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

8 รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

9 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

ครุภณ
ั ฑ์อื่น

วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

เพื่อลดการเกิด
อุบตั ิเหตุในชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เพื่อใช้สาหรับการ
และวิทยุ
เรียนการสอนของ
ศพด.ตาบลนาทอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ปรับปรุง ย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ภายในตาบล

ติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงจุดชุมชน
และจุดเสี่ยง หมู่ที่ ๑-๙ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจสังคม หมู่ที่ 1-9
ป้ายสัญญาณไฟจราจรป้ายเตือน
อุบตั ิเหตุกระจกโค้งตามจุดแยก
ต่าง ๆ สัญญาณไฟเขียวไฟแดง
หมู่ที่ ๑-๙

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
2566(บาท 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลัก
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 สานักปลัด/

กองช่าง
1,000,000

1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 สานักปลัด/

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 สานักปลัด/

กองช่าง

ติดตั้งเครื่องขยายเสียงและลาโพง
จานวน 3 ชุดตามมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงบประมาณ

130,000

1,150,000

1,150,000

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

กองศึกษา/
ศพด.บ้านนา
ทอน/ศพด.วัง
เจริญราษฎร์/
ศพด.บ้านท่า
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บัญชีครุภัณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่สนตาบลนาทอน อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

10 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เพื่อติดตั้งที่สนาม
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง
และวิทยุ
กีฬากลางอาเภอทุ่ง ของสนามกีฬากลางอาเภอ ทุ่งหว้า
หว้า สาหรับกิจกรรม
แข่งขันกีฬาต่างๆ

11 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ไฟฟ้าวิทยุ

เพื่อเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้า ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟสจานวน
3 ชุด

12 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เพื่อใช้สาหรับติดตั้ง
ในห้องเรียนในศพด.
บ้านนาทอน

13 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

คอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน

พัดลมชนิดแขวนผนังขนาด 18 นิ้ว
จานวน 6 ตัว

2566(บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลัก

80,000

กองศึกษา

30,000
200,000

200,000

66,000

องศึกษา/ ศพด.
งองค์การ
บริหารส่วน
ตาบลนาทอน

ประมวลผลจานวน 3 เครื่อง ตาม
มาตรฐาน ครุภฑั ณ์

14 สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การแพทย์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ ย จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การแพทย์เตียงเฟาว์
เรื้อรัง ผู้พกิ ารจาก
เลอร์ ชนิดหมุนมือ แบบ ก จานวน
หลายสาเหตุและผู้มี
2 เตียง
โรคประจาตัว
สามารถยืมใช้
อุปกรณ์การแพทย์
เตียงผู้ปว่ ย

17,000

200,000

346,000

กองศึกษา/
ศพด.งองค์
การบริหาร
กองศึกษา

47,000

กองสาธารณสุข
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บัญชีครุภัณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่สนตาบลนาทอน อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
ที่

แผนงาน

หมวด

15 สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

16 สาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์
การแพทย์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ ย
เรื้อรัง ผู้พกิ ารจาก
หลายสาเหตุและผู้มี
โรคประจาตัว
สามารถยืมใช้
อุปกรณ์การแพทย์
เตียงผู้ปว่ ย
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เพื่อใช้สาหรับ
และวิทยุ
รถพยาบาลฉุกเฉิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2566(บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การแพทย์เตียงเฟาว์
เลอร์ ชนิดหมุนมือ แบบ ก จานวน
2 เตียง

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จานวน
3 เครื่อง

17,000

กองสาธารณสุข

36,000

กองสาธารณสุข

17 อุตสาหกรรม ค่าครุภณ
ั ฑ์
และการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์เกษตร เพื่อให้ น้าประปา ซึ่ง โครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภณ
ั ฑ์
น้าที่ได้จะนาไปใช้
ระบบประปาและวัสดุอุปกรณ์ที่
เพื่อการอุปโภคบริโภค เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอ

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000 กองช่าง

18 อุตสาหกรรม ค่าครุภณ
ั ฑ์
และการโยธา

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ บริเวณถนนสาธารณะ

จัดซื้อโคมไฟฟ้าจานวน 34 จุด ตาม
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000 กองช่าง

19 อุตสาหกรรม ค่าครุภณ
ั ฑ์
และการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์
เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า
ไฟฟ้าและวิทยุ บริเวณถนน
สาธารณะภายใน
ตาบลนาทอน

จัดซื้อโคมไฟพลังเเสงอาทิตย์
(โซล่าเลล์) ตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ภายในตาบลนาทอน

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 กองช่าง

ภายในตาบลนาทอน

586,000

550,000

567,000

550,000

550,000
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บัญชีครุภัณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่สนตาบลนาทอน อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
ที่

แผนงาน

หมวด

20 อุตสาหกรรม ค่าครุภณ
ั ฑ์
และการโยธา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์เกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เครื่องสูบน้า แบบหอยโข่งมอเตอร์
ให้บริการประชาชน
ไฟฟ้า สูบน้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
จานวน 2 เครื่อง
ประเภท

วัตถุประสงค์

2566(บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลัก

40,000

กองช่าง

21 สร้างความ
ค่าครุภณ
ั ฑ์
เข้มแข้งให้กับ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เพื่อประชาสัมพันธ์
และวิทยุ
ข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง

ติดตั้งระบบเสียงกระจายข่าว

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 สานักปลัด/
กองช่าง

22 สร้างความ
ค่าครุภณ
ั ฑ์
เข้มแข้งให้กับ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เพื่อประชาสัมพันธ์
และวิทยุ
ข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง

ติดตั้งลาโพงเพิ่มขยายเขตบริการ
โดยติดตั้งสายเพิ่ม

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 สานักปลัด/
กองช่าง

700,000

740,000

700,000

700,000

700,000
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะทางานติดตามและประเมินผลดาเนินการศึกษาแนวทาง
วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ น ามาเป็ น แนวทางในการด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนการศึกษาดังกล่าวได้ดาเนินการตามแนวทาง คือ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ๒561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นโดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียด 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 เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

-174แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา

คะแนน
20
20
60
10
10
10
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
100

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของการปกครองส่วนท้องถิน่
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของการปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธ์ศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนนที่ได้
พิจารณา
เต็ม
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไป (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
และ ข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่ง
ขององค์กร
น้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองส่วน
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
ท้องถิ่น

๒๐
(๓)

20
3

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ ช่วงอายุ
และจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

(๒)

2

(๒)

2

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

(๒)

2

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/

(๒)

2

-175ประเด็น
พิจารณา

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

(๒)

2

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

2

(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ.

(๒)

2

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทาร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

(๓)

3

20
(5)

5

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น

(3)

3

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

(3)

3

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ ทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น

(3)

3

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง ภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อ สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา

(3)

3

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

(3)

3
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

๓ ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อม โยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

คะแนน คะแนนที่ได้
เต็ม
10
60
(10)

๓.๒ ยุทธศาสตร์ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น
ของการปกครอง และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ส่วนท้องถิ่นในเขต ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
จังหวัด

(10)

10

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร ราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สัมพันธ์กบั โครงการ
พัฒนาท้องถิ่น

(10)

10

(5)

5

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวสิ ัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสยั ทัศน์นั้น

(5)

5

๓.๖ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน ต่อกล
ของแต่ละประเด็น ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิง่ ใดที่ชัดเจน
ยุทธศาสตร์

(5)

5

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะน้าไปสู่
ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)

5

๓.๘ แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายใน เรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

(5)

5

๓.๙ ความ
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต / โครงการจาก
เชื่อมโยงของยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่
ศาสตร์ในภาพรวม ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

(5)

5

100

100

๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

-1774.2 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) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 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 มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕ คะแนน
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

คะแนน
10
10
10
10
60
5
5
5
5
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คะแนน

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.๑๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

5
5
5
5
5
5
5
5
100

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
พิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๑.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม)
๒. การประเมินผล ๑) การควบคุมทีม่ ีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
การนาแผนพัฒนา วัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่
ท้องถิ่นไป ปฏิบัติ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนทีด่ าเนินการจริงตามที่ได้ กาหนดไว้เท่าไหร่
ในเชิงปริมาณ
จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนด
ไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน เชิง
ปริมาณ (Quantitative)
๓. การประเมินผล ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา เทคนิค
การนาแผนพัฒนา ต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ ดาเนินการใน
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน พื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอานาจ
เชิงคุณภาพ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ การดาเนินการ
ต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบตั ิราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมา ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการใน เชิง
คุณภาพ (Qualitative)
๔ . แผนงานและ ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนาไปสู่การ จัดท้า
พัฒนา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
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๔ .แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

๕.๒ กาหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
10
10
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
60
5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
(5)
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
(5)
5
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริม่ ต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่ เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง

(5)

5

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ ลสัมฤทธิท์ ี่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิ าคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖)
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ีประสิทธิภาพ

(5)

5

(5)

5

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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คะแนนเต็ม

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand
๔.๐

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทาน้อย
ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕)

คะแนน
ที่ได้
5

๕.๗ โครงการ
สอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

(๕)

5

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ

เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดาเนินการ
เองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)

(๕)

5

๕.๙ งบประมาณ มี
ความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)ความ
ยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)

(๕)

๔

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลัก วิธีการ
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อย
ละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

(๕)

๔

(๕)

5

๕.๑๑ มีการ กาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสาเร็จได้
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัตไิ ด้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้

คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้
(๕)
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ 28 และ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน เป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่ ง คณะกรรมการจะต้ อ งด าเนิ น การก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ดาเนิ น การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงาน เป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ แก่ประชาชนชุมชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินการ ในด้านต่างๆ และ
เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆจาก
1. ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(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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(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) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ
(1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
(Time) เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
5. ผลกระทบ (Impact)
การวัดผลในเชิงปริมาณ
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
แบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนาทอน
โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ระบบ e-plan
การวัดผลในเชิงคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทอนในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
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แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไป
ด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้

แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ (Input)

แบบที่ ๑
การประเมินการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบติดตามแผนฯ (Process)

แบบที่ 2
แบบติดตามผลการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ (Output)

แบบที่ 3/๑
แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
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1. การติดตามและประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผน
ที่กาหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกาหนดทิศทาง
ขององค์กร
2. การประเมินผลเป็นกระบวนการกาหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนาไปใช้ใน
การเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น เพื่อนามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กร
3. การประเมินผลช่วยชี้ให้เห็นความสาคัญของแต่ละโครงการตามลาดับก่อนหลัง โดยสามารถจะ
ทราบได้ว่าโครงการใดมีความจาเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือก โครงการ ตลอดจนช่วยลด
ความกดดันจากอานาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจานวนมากแต่เงินทุนสนับสนุนมีจานวนจากัด ดังนั้น
การประเมินผลโครงการต่างๆอย่างมีระบบและครบถ้วนทุกขั้นตอน จะทาให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะ
ช่วยชี้แนะได้ว่าโครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนก่อน และโครงการใดควรให้การสนับสนุนใน
ลาดับถัดไป
4. การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการข้อมูลประเภทนี้ทาให้ทราบถึงข้อจา
กัดและปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานเพื่อนามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ให้
และผู้รับบริการ
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.4.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและ
บางเรื่องอาจทาไม่ได้
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
๒. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการณ์ ด้านการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔. องค์การบริหารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ ภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่

