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ค ำน ำ 
 

            ตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึง กระทรวงมหำดไทย แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรทบทวน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองท่ีดี  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   
  “แผนพัฒนำทองถิ่น” หมำยควำมวำ แผนพัฒนำทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีก ำหนด 
วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศำสตร เปำประสงค ตัวช้ีวัด คำเปำหมำย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนำจังหวัด 
ยุทธศำสตรกำรพัฒนำขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำหมู
บำนหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำท่ีจัดท ำขึ้นส ำหรับปงบประมำณ
แตละป ซึ่งมีควำมตอเนื่องและเปนแผนกำวหนำและใหหมำยควำมรวมถึงกำรเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนำทอง
ถิ่น   
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)          
จะได้ใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำทอนอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 

                                                            
                                                              (นำยสมยศ  ฤทธ์ิธรรมนำถ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
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ส่วนที่ ๑ 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำน 

๑ ด้ำนกำยภำพ 
 ๑.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 

ท่ีต้ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  ต้ังอยู่บนพื้นท่ีของ หมู่ท่ี  ๙ ต ำบลนำทอน  อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล  
ต้ังอยู่ห่ำงจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอทุ่งหว้ำประมำณ ๑๓  กิโลเมตรอยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัดสตูลระยะทำง ๖๒กิโลเมตรเป็น
ศูนย์กลำงบริกำรประชำชนและชุมชนในเขตต ำบลนำทอน 

เกี่ยวกับท่ีต้ัง  อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทรัพยำกรธรรมชำติ กลุ่มองค์กรประชำสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้นหรือข้อมูลอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำร
พัฒนำท้องถิ่นเว็บไซด์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน www.natorn.go.thE-mail addressnatorn_satun@hotmail.com

โทรศัพท์ ๐๗๔๗๗๓๗๒๔-๕โทรสำร ๐๗๔๗๗๓๗๒๕ ต่อ ๑๑๓ 

แสดงแผนที่ที่ต้ังและอำณำเขตต ำบลนำทอน

  

http://www.natorn.go.th/
mailto:natorn_satun@hotmail.com
mailto:natorn_satun@hotmail.com
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 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 เนื้อท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน มีเนื้อท่ีโดยประมำณ ๓๒,๐๙๑.๕๖ ไร่ หรือ ๕๑.๓๔ ตำรำงกิโลเมตร
สภำพพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  ประกอบด้วย   เทือกเขำท่ีรำบสูงและท่ีรำบลุ่มน้ ำทะเลท่วมถึง โดย
ทำงทิศเหนือ  ทิศตะวันตกและทิศใต้ของต ำบล มีสภำพเป็นท่ีรำบลุ่มน้ ำทะเลท่วมถึง ประกอบด้วยป่ำชำยเลนตลอดแนว  
ทำงทิศตะวันออกของต ำบล   มีเทือกเขำทอดตัวแนวยำวจำกเหนือจรดใต้  ซึ่งมียอดเขำสูงประมำณ ๒๗๘ เมตร จำก
ระดับน้ ำทะเล พื้นท่ีตอนกลำงของต ำบลเป็นท่ีรำบสูง ท่ีรำบลุ่ม และท่ีรำบเชิงเขำ 

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

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอำกำศ 
ต ำบลนำทอน อยู่ในเขตภูมิอำกำศแบบร้อนช้ืน มีฝนตกชุกเกือบตลอดท้ังปี แบ่งออกเป็น ๒ฤดูกำล  คือ  ฤดูร้อน  

ประมำณเดือนมกรำคม – เมษำยน  ฤดูฝน  ประมำณเดือนพฤษภำคม - ธันวำคม  

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
เป็นดินท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์มีแร่ธำตุหลำยชนิดและมีซำกพืชซำกสัตว์เน่ำเปื่อย ท่ีพืชต้องกำรทับถมกันอยู่มำก

ลักษณะของเนื้อดินเป็นสีด ำคล้ ำเม็ดดินหยำบหรือเม็ดดินมีขนำดใหญ่ร่วนซุย เป็นดินท่ีเหมำะต่อกำรเจริญเติบโตของพืช
เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกยำงพำรำ ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลนำทอนจะปลูกยำงพำรำเป็นอำชีพหลัก 

 ๒ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
๒.๑ เขตกำรปกครอง 
           องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน มีเขตกำรปกครองครอบคลุม  ๙ หมู่บ้ำน  

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้ำน 
ชื่อ-สกุล 

ผู้ใหญ่บ้ำน/ก ำนัน 

๑ บ้ำนนำทอน นำยเชิดศักดิ์ หมีนหำ 
๒ บ้ำนนำกลำง นำยลือชัย จิโส๊ะ 
๓ บ้ำนช่องไทร นำยพจน์ สุขล้ิม (ก ำนัน) 
๔ บ้ำนวังตง นำยสมจิต  เวชสิทธิ์ 
๕ บ้ำนท่ำศิลำ นำยวิรัตน์  รักษะโบ๊ะ 
๖ บ้ำนท่ำข้ำมควำย นำยวิสูตร  ประกอบ 
๗ บ้ำนบำรำยี นำยสมบัติ หล๊ะเลย 
๘ บ้ำนทุ่งใหญ่ นำยกล้ัน บัวสำย 
๙ บ้ำนวังเจริญรำษฎร ์ นำยประพันธ์ ยุลสำ 
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๒.๒ กำรเลอืกต้ัง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอนเป็นรูปแบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง กำรจัดองค์กรขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลนำทอน  
             ประกอบด้วย  ๒  ส่วนท่ีส ำคัญ 
             (๑)  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประกอบด้วย  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมำจำกกำร 
เลือกต้ังโดยตรงของประชำชนในท้องถิ่น จ ำนวน  ๑๘ คน มีหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยแผนพัฒนำต ำบลและกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ ๔ ปี 

           บัญชีรำยชื่อสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
ล ำดับ ซ่ือ-สกุล ต ำแหน่ง 

๑ นำยบุญฤทธิ์เทศนอก ประธำนสภำ 
๒ นำยอ ำพล       ย่ำเหล   รองประธำนสภำ 
๓ นำยเฉลิมวุฒิ    สุขล้ิม   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๑ 
๔ นำยชำญนนท์ขุนละออง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๑ 
๕ นำยกอเหลดนรินทร์   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๒ 
๖ นำยวรพงศ์มำนะกล้ำ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๒ 
๗ นำยจิรวัฒน์จิตรเท่ียง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๓ 
๘ นำยนิคมสิงห์อินทร์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๓ 
๙ นำยยูหอดสวัสดี    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๔ 

๑๐ นำยประสำนบุญยะรัตณ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๕ 
๑๑ นำยสุนินทอดท้ิง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๕ 
๑๒ นำยด ำริษ์     ประกอบ  สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๖ 
๑๓ นำยสว่ำง    ประกอบ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี๖ 
๑๔ นำยจำตุรงค์ส่งแสง   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๗ 
๑๕ นำยวีระ     หะหัส    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๘ 
๑๖ นำยนิพลสุวรรณโณ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๘ 
๑๗ นำยสมปอง  ชัยศิริ   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๙ 
๑๘ นำยมำมูด  ย่ำเหล   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๙ 

 
 

๓. ประชำกร 
                               ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร 
 ต ำบลนำทอน มีจ ำนวนประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ ท้ังส้ิน  ๗,350  มีจ ำนวนครัวเรือนตำมทะเบียนรำษฎร์
ท้ังส้ิน  ๒,265 ครัวเรือน  (ข้อมูล : ระบบฐำนข้อมูล   ต ำบลนำทอน วันท่ี 6 เดือน มีนำคม  ๒๕๖1 ) 
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ตำรำงแสดงข้อมูลจ ำนวนประชำกรต ำบลนำทอน 
 
หมู่ท่ี/
ชุมชน 

ช่ือหมู่บ้ำน/ชุมชน ชำย หญิง รวม จ ำนวนครัวเรือน 

1 นำทอน 393 441 834 230 
2 นำเปรีย 383 393 776 320 
3 ช่องไทร 537 561 1,098 318 
4 วังตง 419 396 815 244 
5 ท่ำศิลำ 387 395 782 253 
6 ท่ำข้ำมควำย 357 369 726 202 
7 บำรำยี 537 504 1,041 274 
8 ทุ่งใหญ่ 321 306 627 201 
9 วังเจริญรำษฎร ์ 327 324 651 223 

รวม  3,661 3,686 7,350 2,265 
 

๓.๒ จ ำแนกจ ำนวนประชำกรตำมช่วงอำยุ ปี 2562   
(ข้อมูล : ระบบฐำนข้อมูลระดับต ำบล จัดเก็บ 80 เปอร์เซ็นต์  จำกส ำนักงำนพัฒนำชุมชนทุ่งหว้ำ ปี ๒๕๖2) 

อำยุ(ปี) 
ชำย หญิง รวมชำย - หญิง 

คน ร้อยละ ( % ) คน ร้อยละ ( % ) คน ร้อยละ ( % ) 

1 เดือน ถึง 5 เดือน 4 0.08 3 0.06 7 0.13 

1 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน 2 0.04 4 0.08 6 0.11 

1 ปี 1 เดือน – 2 ปี 15 0.28 26 0.49 41 0.77 

3 ปี  - 5 ป ี 100 1.88 96 1.81 196 3.69 

6 ปี  - 12 ป ี 320 6.02 302 5.68 622 11.70 

13 ปี  - 14 ปี 85 1.60 100 1.88 185 3.48 

15 ปี  - 18 ปี 164 3.09 174 3.27 338 6.36 

19 ปี  - 25 ปี 284 5.34 259 4.87 543 10.21 

26 ปี  - 34 ปี 324 6.09 360 6.77 684 12.37 

35 ปี  - 49 ปี 621 11.68 653 12.28 1,274 23.97 

50 ปี  - 59 ปี 357 6.72 364 6.85 721 13.56 

60 ปี ข้ึนไป 337 6.34 362 6.81 699 13.15 



 

รวม 2,613 49.15 2,703 50.85 5,316 100 

 
 

5 
๔. สภำพทำงสงัคม 
          ๔.๑ กำรศึกษำ จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ ปี 2562 
  โรงเรียนประถมศึกษำ   จ ำนวน  6 แห่ง 
  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ(วังตง)  จ ำนวน  ๑ แห่ง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษำ   จ ำนวน  ๒ แห่ง 
  ศูนย์กำรเรียนชุมชน   จ ำนวน  ๑ แห่ง 
  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน  ๓ แห่ง 
 

    (ข้อมูล : ระบบฐำนข้อมูลระดับต ำบล จัดเก็บ 80 เปอร์เซ็นต์  จำกส ำนักงำนพัฒนำชุมชนทุ่งหว้ำ ปี ๒๕๖2) 

กำรศึกษำ 
ชำย หญิง รวมชำย - หญิง 

คน ร้อยละ ( % ) คน ร้อยละ ( % ) คน ร้อยละ ( % ) 
ไม่เคยศึกษำ 163 3.07 171 3.22 334 6.28 

อนุบำล/ศูนย์เด็กเล็ก 144 2.71 146 2.75 290 5.46 

ต่ ำกว่ำชั้นประถมศึกษำ 
(ป.๔ ป.๗ ป.๖) 134 2.52 140 2.63 274 5.15 

ประถมศึกษำ              
(ป.๔ ป.๗ ป.๖) 1038 19.53 1,081 20.33 2,119 39.86 

มัธยมศึกษำตอนต้น 
(มศ.๑-๓ ม.๑-๓) 456 8.58 390 7.34 846 15.91 

มัธยมศึกษำตอนปลำย 
(มศ.๔-๕ ม.๔-๖ ปวช.) 450 8.47 414 7.79 864 16.25 

อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ 
ปวส. 34 0.64 45 79 79 1.49 

ป.ตรี หรือเทียบ 190 3.57 306 5.76 496 9.33 

สูงกว่ำปริญญำตรี 4 0.08 10 0.19 14 0.26 

รวม 2,613 49.15 2,703 50.85 5,316 100.00 
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๔.๒ สำธำรณสุข 

กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  มีศูนย์บริกำรสำธำรณสุข จ ำนวน ๒ แห่ง  คือ  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทอน   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๒ และ  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังตง ต้ังอยู่
หมู่ท่ี  ๔ ซึ่งมุ่งเน้นกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย   กำรให้ภูมิคุ้มกันโรค  กำรป้องกันโรค  กำรระงับโรคติดต่อ  และกำร
วำงแผนครอบครัว   
  ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน    จ ำนวน         ๙      แห่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๔.๓ อำชญำกรรม 
     ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 สถำนีต ำตรวจภูธรอ ำเภอทุ่งหว้ำ    จ ำนวน      ๑     แห่ง 
 ป้อมสำยตรวจ      จ ำนวน      ๑     แห่ง 
 จุดตรวจประจ ำหมู่บ้ำน     จ ำนวน      ๙     แห่ง 
 อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.)   จ ำนวน  30  คน 
 ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.)     จ ำนวน  135   คน 
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๔.๔ ยำเสพติด 
ปัจจุบันปัญหำยำเสพติดค่อนข้ำงท่ีจะแก้ปัญหำยำก ถึงแม้เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนพยำยำมออกมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อ

แก้ปัญหำยำเสพติดให้หมดไป ในพื้นท่ีต ำบลนำทอน ยำเสพติดท่ีพบมำก ได้แก่ น้ ำต้มใบกระท่อมซึ่งจัดอยู่ในบัญชียำเสพ
ติดประเภท ๕ กลุ่มเดียวกันกับกัญชำ ตำม พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแม้จะถูกจัดให้อยู่ในบัญชียำเสพติด มี
กำรกวำดล้ำงปรำบปรำมอยู่อย่ำงต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีกำรลักลอบจ ำหน่ำย มีกำรหลุดรอดถึงกลุ่มผู้เสพได้ง่ำย และท่ีน่ำกังวล
ยิ่งกว่ำพบว่ำ ผู้ท่ีเสพน้ ำต้มใบกระท่อมจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นอำยุรำว ๑๕-๒๔ ปี ในจ ำนวนนี้มีไม่น้อยก ำลังร่ ำเรียนอยู่ใน
สถำนศึกษำ 

๔.๕ กำรสังคมสงเครำะห์ 
 ศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำรประจ ำอ ำเภอทุ่งหว้ำ  สนับสนุนโดย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ร่วมกับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำทอน ต้ังอยู่ หมู่ท่ี ๙ ต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ 
๕. ระบบบรกิำรพืน้ฐำน 
 ๕.๑ กำรคมนำคมขนส่ง 
       - ถนนสำยหลัก คือ ทำงหลวงหมำยเลข ๔๑๖ ถนนละง-ูทุ่งหว้ำ และถนนทุ่งหว้ำ-ปะเหลียน เช่ือมต่อ 
                   ระหว่ำงจังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง 
       - ถนนภำยในต ำบลใช้งำนได้ดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  มีเพียงบำงสำยท่ีช ำรุดเนื่องจำกภัยธรรมชำติ 
 ๕.๒ กำรไฟฟ้ำ 
                ระบบไฟฟ้ำมีครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน รวมท้ังไฟฟ้ำสำธำรณะและไฟฟ้ำภำยในบ้ำนเรือน 
 ๕.๓ กำรประปำ 
       ระบบประปำมีใช้ทุกหมู่บ้ำน แต่บำงหมู่บ้ำนจะไม่ได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพรำะแหล่งน้ ำมีน้ ำไม่เพียงพอ 
 ๕.๔ โทรศัพท์ 
                โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (มือถือ) มีใช้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี แต่โทรศัพท์สำธำรณะประชำชนได้เลิกใช้ไปแล้ว 
 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือกำรส่ือสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

อำชีพ  รำษฎรต ำบลนำทอนมีกำรประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรเป็นหลัก เช่น ท ำสวนยำงพำรำ ท ำนำ 
ท ำสวนปำล์มท ำสวนผลไม้  เล้ียงสัตว์  และปลูกพืชผัก  ท ำกำรประมงฯลฯ 
    ๖.๑  กำรเกษตร 

ประเภทอำชีพ 
เพศ รวม (คน) 

ชำย (คน) % หญิง (คน) % รวม (คน) % 
เกษตรกรรม-ท ำนำ ๒ ๐.๐๘ ๑ ๐๐.๔ ๓ ๐.๐๖ 
เกษตรกรรม-ท ำไร่ ๑ ๐.๐๔ ๑ .๐๔ ๒ ๐.๐๔ 
เกษตรกรรม-ท ำสวน ๑,๒๑๙ ๕๖.๒๔ ๑,๐๙๗ ๔๑,๖๒ ๒,๓๑๖ ๔๓.๙๓ 
  ๖.๒ กำรประมง 

ประเภทอำชีพ 
เพศ รวม (คน) 

ชำย (คน) % หญิง (คน) % รวม (คน) % 
ประมง-เกษตรกรรม ๑๘ ๐.๖๘ ๗ ๐.๒๗ ๒๕ ๐.๔๗ 

๖.๓ กำรปศุสัตว์ 

ประเภทอำชีพ 
เพศ รวม (คน) 

ชำย (คน) % หญิง (คน) % รวม (คน) % 



 

เกษตรกรรม-ปศุสัตว์ - - ๑ ๐.๐๔ ๑ ๐๐.๒ 
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    ๖.๔ กำรบริกำร 
                              หน่วยธุรกิจในเขต  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
  ร้ำนขำยของช ำ   จ ำนวน  ๘๓   แห่ง 
  อู่ซ่อมจักรยำนยนต์  จ ำนวน  ๑๖ แห่ง 
  อู่ซ่อมรถยนต์   จ ำนวน  ๙ แห่ง 
  ตลำดนัด   จ ำนวน  ๔ แห่ง 
  ร้ำนตัดผม+เสริมสวย  จ ำนวน  ๑๐ แห่ง 
  ร้ำนขำยวัสดุก่อสร้ำง  จ ำนวน   ๖ แห่ง    
  โรงงำนอุตสำหกรรม  จ ำนวน  ๒ โรง 
  ปั๊มน้ ำมัน   จ ำนวน  ๑ แห่ง 
  ร้ำนล้ำงอัดฉีด   จ ำนวน  ๕ แห่ง 
  ร้ำนขำยสินค้ำเกษตร  จ ำนวน  ๒ แห่ง 
  ร้ำนเกมส์   จ ำนวน  ๕        แห่ง 
  ร้ำนโทรศัพท์   จ ำนวน  ๑        แห่ง 

ลานเทรับซื้อปาล์มน้้ามัน  จ้านวน  ๒        แห่ง 
 

๖.๕ กำรท่องเที่ยว (กำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน/แหล่งเรียนรู้) 
     
       หมู่ที่ ๑ บ้ำนนำทอน 
  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำทอน  (นำงสุกัลยำ สอเหลบ) 
            สวนมะนำวแม่เขียว (นำยอภิวัตร ก้งเซ่ง) 
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หมู่ที่ ๒ บ้ำนนำกลำง  

 

 

หมู่ที่ 3 บ้ำนช่องไทร 
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หมู่ที่ ๔ บ้ำนวังตง  กลุ่มจักสำนคลุ้ม (นำงอรุณี เกำะกลำง)  ธนำคำรขยะ (นำงยุวร รณ ไ ฉนวงค์) 
 

 
 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเกษตรอินทรีย์พัฒนำกลไกใส่ใจสุขภำพ  (นำงสำวอุไรวรรณ หลีหำด) 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังเจริญรำษฎร์ (นำงวิไลวรรณ อย่ำงดี) 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพัฒนำกลไกใส่ใจสุขภำพ (นำงศุพรรัตน์ โสสนุย) 
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หมู่ที่ ๕ บ้ำนท่ำศิลำ  กลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนท่ำศิลำบ ำรุงรำษฎร์ (อำจำรย์นงนุช ยังปำกน้ ำ) 
    กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภำพเพื่อชีวิตพอเพียง 
 

 
 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำศิลำ (นำงโสภิญญำ เครือวัลย์)  กลุ่มกำรแสดงค้ำงคำวแม่ไก่ 
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หมู่ที่ ๖ บ้ำนท่ำข้ำมควำย 
     กลุ่มกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้ำนท่ำข้ำมควำย (นำยวิสูตร ประกอบ) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ำชำยเลน     
     (นำงธิดำรัตน์  ประกอบ) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้ำนท่ำข้ำมควำย (นำยวิสูตร ประกอบ) 
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หมู่ที่ ๗  บ้ำนบำรำย ี  
 มัสยิดส่งเสริมสุขภำพ (นำยมิตรชำ โต๊ะลำตี) ครอบครัวจักรยำน (นำยอนุสรณ์ สำรบัญ) 
 กลุ่มน้ ำหมักชีวภำพบ้ำนบำรำยี (นำยอนุมัติ บุญคง) 
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หมู่ที่ ๘ บ้ำนทุ่งใหญ่ 
 สภำองค์กรชุมชน (นำยบัญชำ ชูสังข์) เครือข่ำยกองทุนชุมชนต ำบลนำทอน (นำยบัญชำ ชูสังข์) 
 กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลนำทอน (นำยสุวรรณ สิงห์อินทร์) 
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ (นำยบัญชำ ชูสังข์) 
 กลุ่มน้ ำยำงสดบ้ำนทุ่งใหญ่ (นำยพงษ์ เพชรมุณี) สถำบันกำรเงินบ้ำนทุ่งใหญ่ (นำยพัชรำวุธ ช่ืนอำรมณ์) 
 กลุ่มอนุรักษ์ป่ำชุมชนบ้ำนทุ่งใหญ่ (นำยกล้ัน บัวสำย) 
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หมู่ที่ ๙ บ้ำนวังเจริญรำษฎร์  
นำทอนแกหรำตนเอง กำรบริหำรจัดกำรขยะแบบครบวงจร (นำยกูดนัย รำเหม) 
สปสช. (นำยกูดนัย รำเหม) เครือข่ำยท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) (นำยวิมำท หมำดสำ) 
สภำพลเมืองเด็กและเยำวชน (นำงสำวรังสิมำ อย่ำงดี) หลักสูตรท้องถิ่น 
กลุ่มออมทรัพย์บ้ำนวังเจริญรำษฎร์ (นำงสุวรรณำ รัตนบุญโณ) 
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๖.๖ อุตสำหกรรม 

ในพื้นท่ีต ำบลนำทอนจะมีโรงงำนแปรรูปน้ ำยำงพำรำ โรงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำ  
 
         ๖.๗ กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
            - เครือข่ำยกองทุนชุมชน 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
      

 - กลุ่มจักรสำนต้นคลุ้ม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๘ แรงงำน 
รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ ๘๐ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรมได้แก่ท ำสวนยำงกำรใช้แรงงำนในพื้นท่ี 

ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำ และแปรรูปน้ ำยำงพำรำแต่มีจ ำนวนน้อยมำก เพรำะใช้แรงงำนต่ำงด้ำวเป็น
ส่วนใหญ่ 
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7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.๑ กำรนับถือศำสนำ 

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

รวม 7,353 100 
         7.๒ ประเพณแีละงำนประจ ำ 
  ๑) กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
  ๒) กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
  ๓) กิจกรรมหล่อเทียนเข้ำพรรษำ 
  ๔) กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
  ๕. กิจกรรมประเพณีวันสงกรำนต์ 
  ๖) กิจกรรมประเพณีลำกพระวันออกพรรษำ 
  ๘) กิจกรรมแข่งขันเรือประเพณี 
  ๘) กิจกรรมลำนวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๙) กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 

 7.๓ ภูมิปัญญำท้องถ่ินภำษำถิ่น 
  ๑) กำรจักรสำนเครื่องใช้จำกต้นคลุ้ม 
  ๒) เพลงกล่อมเด็ก 
  ๓) อำหำรพื้นบ้ำน 

 7.๔ สินค้ำพื้นเมืองและของที่ละลึก 
  ๑) ผลิตภัณฑ์จำกต้นคลุ้ม เช่น ฝำชี ตะกร้ำ เครื่องใช้ต่ำง ๆ ฯลฯ 
  ๒) ขนมพื้นบ้ำน เช่น ขนมลำกรอบ 

8 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 8.๑ น้ ำ 
       มีแหล่งน้ ำเกือบทุกพื้นท่ี แต่บำงหมู่บ้ำนประสบปัญหำภัยแล้งเพรำะน้ ำจำกแหล่งน้ ำจะเหือดแห้ง 
                ในช่วงฤดูแล้ง 
 8.๒ ป่ำไม้ 
                ป่ำไม้ในพื้นท่ีต ำบลนำทอนมีควำมอุดมสมบูรณ์ร้อยละ ๘๐ 
 8.๓ ภูเขำ 
                ในพื้นท่ีต ำบลนำทอนเป็นท่ีรำบสูงมีภูเขำ 
 8.๔ คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
                ในพื้นท่ีต ำบลนำทอนมีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ 
9. อ่ืน ๆ 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

๑. ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงแผนพฒันำระดบัมหภำค 
         ๑.๑ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำม
ปรัชญำ  เศรษฐกิจพอเพียง” 

          ควำมม่ันคง  
          กำรมีควำมม่ันคงปลอดภัยจำกภัย และกำรเปล่ียนแปลงท้ังภำยในประเทศและภำยนอกประเทศในทุก
ระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  

• ควำมม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และกำรเมือง  
            • ประเทศมีควำมม่ันคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลำงและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน  
            • ระบบกำรเมืองที่ม่ันคง เป็นกลไกท่ีน ำไปสู่กำรบริหำรประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลัก    ธรร
มำภิบำล  สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 
            • ควำมม่ันคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ท่ีมั่นคง
พอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีท่ีอยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

    ควำมม่ังคั่ง 
        • ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูงควำมเหล่ือมล้ ำ
ของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น 

• เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ท้ังจำกภำยในและภำยนอกประเทศ 
สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเช่ือมโยงในภูมิภำคท้ังกำรคมนำคมขนส่ง  กำรผลิต 
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำคและระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
กำรค้ำอย่ำงมีพลัง 

• ควำมสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำทุนทำง
กำรเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  

     ควำมยั่งยืน 
          • กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญรำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี  ไม่สร้ำงมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์  
       • กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลกซึ่ง
เป็นท่ียอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น  คนมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
     • มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำในระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 



 

 

21 

 

  ยุทธศำสตร์ชำติ : กรอบกำรพัฒนำระยะยำว 
             เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ ใน
กำรท่ีจะพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำง ควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำม
มั่นคง เสมอภำคและ เป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

๑. ยุทธศำสตร์ ด้ำนควำม ม่ันคง 
            • เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมจงรักภักดี และธ ำรงรักษำสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย ์ 
            • ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศ ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหล่ือมล้ ำกระจำย
อ ำนำจ และสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม  
            • ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เน้นเสริมสร้ำงกระบวนกำรสันติสุข
และ แนวทำงสันติวิธี ขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรง ตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”  
            • บริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝ่ังทะเล โดยพัฒนำควำมร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศำสตร์
ควำม มั่นคงและกำรพัฒนำกำรก่อกำรร้ำย พัฒนำพื้นท่ีชำยแดนและชำยฝ่ังทะเล เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำน วัฒนธรรม 
เร่งรัดจัดท ำหลักเขตแดน แก้ไขปัญหำพื้นท่ีทับซ้อน และปัญหำกำรลักลอบเข้ำเมืองท้ังระบบ 
              • พัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ รักษำดุลยภำพของ
ควำมสัมพันธ์ กับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อรักษำผลประโยชน์ของชำติ สำมำรถป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
ลดผลกระทบจำกภัยก่อกำรร้ำย และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์ 
            • พัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนำโครงสร้ำงก ำลังและ
ยุทโธปกรณ์ ท่ีเหมำะสม พัฒนำระบบงำนข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ พร้อมสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและ 
มิตรประเทศ รวมท้ังมีส่วนร่วมในกำรรักษำสันติภำพในกรอบสหประชำชำติ 
            • พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม และ 
กำรปกป้องรักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล รวมท้ังเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรพลังงำน และน้ ำ 
            • ปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวด่ิงสู่แนวระนำบมำกขึ้น ก ำหนดกำรบริหำร
จัดกำรท่ี ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนำปรับปรุงกฎหมำยให้เอื้อต่อกำรด ำเนินงำน และให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำม  
ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 

   ๒. ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรสร้ำง ควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน 
                   • รักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเช่ือมั่น โดยด ำเนินนโยบำยกำรคลังและกำรเงินให้มี
ควำม สอดคล้องกัน รักษำวินัยกำรเงินกำรคลังและเสถียรภำพของอัตรำแลกเปล่ียน และสร้ำงควำมเช่ือมั่นใน  
ต่ำงประเทศ พัฒนำระบบกำรเงินของประเทศให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถให้บริกำรประชำชนทุกระดับ  เพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจ และโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชน 
             • ส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน ท้ังภำครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศและ
ยุทธศำสตร์ จังหวัดท่ีสะท้อนควำมต้องกำรและศักยภำพของพื้นท่ี และให้อยู่บนกำรแข่งขันท่ีเป็นธรรม และมีควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม 
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            • พัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำ โดยใช้ฐำนเศรษฐกิจดิจิตอล และกำรพัฒนำนวัตกรรม ปรับปรุง 
ประสิทธิภำพกำรท ำธุรกิจของผู้ประกอบกำร ขจัดอุปสรรค และอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนโครงสร้ำงและ  ระบบ ด้ำน
ปัจจัยสนับสนุน และด้ำนบุคลำกร 
            • พัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ของผู้ประกอบกำรไทย ในกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรรูปแบบใหม่ให้
มี จุดเด่น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด และก้ำวทันต่อกระแสกำรเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ตลอดจน ส่งเสริม
สถำบันกำรศึกษำในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษำเกี่ยวกับภูมิปัญญำชำวบ้ำนในกำรพัฒนำ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำม
เป็นเอกลักษณ์ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ  และรณรงค์ส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำรเห็นควำมส ำคัญในกำรสร้ำงเครื่องหมำยกำรค้ำของตนเอง  และสร้ำงภำพลักษณ์สินค้ำ
ไทยให้เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุนผู้ประกอบกำรเดิมให้สำมำรถปรับตัว และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับรูปแบบ
กำรด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ และมำตรกำรทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำงๆ 
            • พัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน เพื่อส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
             • พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล ให้มีกำรรวมกลุ่มคลัสเตอร์ท่ีเข้มแข็งเพื่อเป็นพลัง
ขับเคล่ือน เศรษฐกิจไทยด้วยกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร  
แข่งขันส่งเสริมกำรพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเพื่อเข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตบริกำรและ อุตสำหกรรม
ดิจิตอล 
            • ยกระดับศักยภำพของสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้ำวไกลสู่สำกล 
            • พัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่ม
ประชำชน/ เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐำนรำกส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
            • เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน พัฒนำเป็นฐำนกำรผลิตใหม่ กระจำยกิจกรรมเศรษฐกิจและควำมเจริญสู่
ภูมิภำค สร้ำงควำม มั่นคงในพื้นท่ีชำยแดน เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำนท้ังในด้ำนกำรผลิตร่วมและช่องทำงกำรตลำด
ร่วมกัน 
            • พื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชำยฝ่ังทะเลตะวันออก พัฒนำเป็นฐำนกำรผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีสูง มีบริกำร
ทันสมัย ใช้ทรัพยำกร อย่ำงประหยัด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

• พื้นท่ีเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ พัฒนำเป็นเมืองท่ีมีประสิทธิภำพ ปลอดภัย และน่ำอยู่ ใช้พลังงำน
และทรัพยำกรอย่ำง ประหยัด จัดกำรส่ิงแวดล้อมเมืองอย่ำงเหมำะสม รองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีมีอนำคต 
มีระบบรำงเช่ือมโยงเมือง ศูนย์กลำงควำมเจริญท่ัวประเทศ บริหำรจัดกำรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขีด
ควำมสำมำรถสูง 
            • สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ กับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ ท้ังในระดับ
ทวิภำคี และ พหุภำคี เพื่อส่งเสริมควำมมั่นคง เพื่อสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำและลดควำมเหล่ือมล้ ำอย่ำงยั่งยืนร่วมกัน   
            • ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ กำรให้บริกำรด้ำน
กำรเงิน กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ รวมท้ังเป็นฐำน  
ควำมร่วมมือในเอเชีย 
            • ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลงทุนและกำรด ำเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบกำรไทยใน
ต่ำงประเทศ 
            • ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำคและนำนำชำติ ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน ด้ำนอำหำร ด้ำน 
ส่ิงแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งกำรป้องกันภัยในทุกรูปแบบ 
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            • ส่งเสริมบทบำทกำรเป็นผู้ประสำนประโยชน์ในกำรเช่ือมโยงและถ่วงดุลระหว่ำงกลุ่มอ ำนำจต่ำงๆ และ
แก้ไข ปัญหำควำมแตกต่ำงทำงเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภำค โดยกำรด ำรงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศและองค์กร  
ระหว่ำงประเทศท้ังในและนอกภูมิภำคอย่ำงต่อเนื่อง บนหลักของกำรรักษำดุลยภำพของกำรปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
มหำอ ำนำจต่ำง ๆ  
            • เพิ่มบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของไทยในองค์กำรระหว่ำงประเทศ ในกำรผลักดันกำรพัฒนำในอนุ
ภูมิภำคและ ภูมิภำค รวมท้ังประเทศก ำลังพัฒนำในภูมิภำคอื่น ๆ และให้ควำมช่วยเหลือท้ังในด้ำนกำรเงินและทำงเทคนิค
กับ ประเทศก ำลังพัฒนำในกำรพัฒนำด้ำนควำมเช่ือมโยงทำงเศรษฐกิจสังคมและกำรพัฒนำทุนมนุษย์ 
             • สนับสนุนกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ ท้ังในระดับทวิภำคี ภูมิภำค และพหุภำคี และส่งเสริมกำรค้ำกับกลุ่ม
ประเทศ ก ำลังพัฒนำในภูมิภำคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มำกขึ้น เร่งรัดกำรใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงท่ีมีผล
บังคับ ใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกำสจำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรลงทุน รวมท้ังวำงแนวทำงป้องกันผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น 
            • สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรต่ำงประเทศและผลประโยชน์
ท่ีมีต่อกำร พัฒนำประเทศต่อภำคส่วนต่ำง ๆ และสำธำรณชนไทย รวมท้ังด ำเนินกำรเชิงรุกในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำม
เช่ือมั่น และภำพลักษณ์ท่ีดีและศักยภำพทำงเศรษฐกิจ และด้ำนอื่น ๆ ของประเทศไทย 

 ๓. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำและ เสริมสร้ำงศักยภำพ คน 
               • กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนำเริ่มต้ังแต่ใน
ครรภ์และ ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงกำรตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (๒) วัยเรียน (๓) วัยรุ่น/นักศึกษำ (๔) 
วัยแรงงำน และ (๕) วัยผู้สูงอำยุ  
               • กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้ มีคุณภำพ เท่ำเทียมและท่ัวถึง โดยกำรปฏิรูป
โครงสร้ำงและระบบ บริหำรจัดกำรกำรศึกษำในทุกระดับ กำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมและท่ัวถึง และกำรยกระดับ
สถำบันกำรศึกษำใน สำขำท่ีมีควำมเช่ียวชำญสู่ควำมเป็นเลิศ ปฏิรูประบบกำรคลังด้ำนกำรศึกษำเพื่อเพิ่ม 
คุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัด กำรศึกษำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ ปรับระบบกำร
ผลิตและพัฒนำครูผู้สอน พัฒนำ ระบบกำรประเมินและกำรรับรองคุณภำพ รวมท้ังให้มีกำรปฏิรูประบบกำรเรียนรู้  
             • กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะท่ีดี โดยมุ่งเน้นกำรป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีคุกคำมสุขภำพ กำร
พัฒนำสภำพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อสุขภำพ กำรส่งเสริมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตท่ีสนับสนุนกำรมีสุขภำพกำยและจิตท่ีดี สร้ำง
และเผยแพร่ควำมรู้ ด้ำนสุขภำพเพื่อน ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ พัฒนำรูปแบบกำรกีฬำเพื่อสุขภำพท่ี
เหมำะสมกับแต่ละช่วงวัย 
              • กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้ำงศักยภำพและบทบำทหน้ำท่ีของสถำบัน
ครอบครัวในกำรบ่มเพำะ วำงรำกฐำนกำรพัฒนำจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต จิตส ำนึก
สำธำรณะ ควบคู่ไปกับ กำรสร้ำงค่ำนิยมหลักของไทยให้สมำชิกในครอบครัว สร้ำงควำมอบอุ่นและมั่นคงให้สมำชิกใน
ครอบครัว 

๔. ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและ เท่ำเทียมกันทำงสังคม 
    • กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้ำงควำมมั่นคง

ทำงด้ำนรำยได้และกำรออม กระจำยทรัพยำกรให้ท่ัวถึงเป็นธรรมท้ังในด้ำนบริกำรสำธำรณะขั้นพื้นฐำน ฐำนทรัพยำกร
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะ ในกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกำส ควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 

  • กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ บูรณำกำรระบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐ 
๓ กองทุน เพื่อให้ เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร และลดควำมเหล่ือมล้ ำในระบบหลักประกันสุขภำพ กำร
ส่งเสริมกำรอภิบำล ระบบสุขภำพในลักษณะเครือข่ำย รวมท้ังกำรพัฒนำรูปแบบกำรกีฬำเพื่อสุขภำพ 
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• กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมกำรด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำนและ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส  
• กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมและทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน โดย

กำรฟื้นฟู บทบำทสถำบันศำสนำ กำรธ ำรงรักษำวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐำนรำกท่ีเข้มแข็งใน
สังคม ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสำมำรถจัดกำรตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

  • พัฒนำกำรส่ือสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ ส่งเสริมจรรยำบรรณของส่ือมวลชน 
มีกำรปรับปรุง ระบบตรวจสอบส่ือ มีกำรก ำหนดบทลงโทษ และพัฒนำภำคประชำชนให้มีควำมรู้เท่ำทันส่ือโดยเฉพำะส่ือ
ออนไลน์ 

 
๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง กำรเติบโตบนคุณภำพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
   • ปกป้องรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ ด ำเนินกำรปรำบปรำมและป้องกันกำรบุกรุกท ำลำยป่ำ อย่ำง

เข้มงวด 
   • ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ บริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่ำไม้บนพื้นฐำนให้ คนและ

ชุมชนสำมำรถอยู่กับป่ำได้ และส่งเสริมแนวทำงประเมินมูลค่ำกำรให้บริกำรของระบบนิเวศและกำรสร้ำงรำยได้จำกกำร
อนุรักษ ์    

     • วำงระบบป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง  
• เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมร่วมมือในภูมิภำคอำเซียนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

  • ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  
  • เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน ส่งเสริมกำรผลิตพลังงำนสะอำด 
  • ก ำหนดกฎระเบียบ และสร้ำงกลไกให้ทุกภำคส่วนใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

• สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับประชำชนเกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรประหยัดพลังงำนอย่ำง ถูกต้อง
และต่อเนื่อง 

  • ลดกำรก่อก๊ำซเรือนกระจก 
  • เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
  • ส่งเสริมกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

• ป้องกัน เฝ้ำระวังและเตือนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ส่งเสริมกำรท ำแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง ของ  
  ธุรกิจ 

 ๖. ยุทธศำสตร์ด้ำน กำรปรับสมดุลและ พัฒนำระบบกำรบริหำร จัดกำรภำครัฐ 
             • ปฏิรูประบบภำษีท้ังระบบ เพื่อเพิ่มรำยได้ของภำครัฐและเป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและลดควำมเหล่ือมล้ ำ 
              • ปฏิรูประบบกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมำยท่ีเป็นกรอบ 
ในกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ มีกำรจัดท ำงบประมำณระยะปำนกลำงและระยะยำว เพื่อสนับสนุนกำรขับเคล่ือน
นโยบำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนพัฒนำประเทศ 
              • มุ่งเน้นกำรจัดท ำงบประมำณโดยยึดพื้นท่ีและประเด็นวำระกำรพฒันำเป็นตัวตั้ง และให้ประชำชนเข้ำ 
มำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณได้มำกขึ้น 
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              • พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรท ำงำนของภำครัฐในระดับต่ำงๆ ระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วน 
ภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นกำรยึดพื้นท่ีเป็นหลัก และปรับปรุงกำรจัดสรรงบประมำณให้เป็นแบบ ยึดพื้นท่ีเป็นตัว
ต้ัง รวมท้ังวำงเงื่อนไขกำรจัดสรรงบประมำณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนกำร ขับเคล่ือนแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมำณท่ีเหมำะสม 
                   • วำงแผนก ำลังคนเชิงยุทธศำสตร์ ให้มีควำมเหมำะสม ไม่เป็นภำระต่องบประมำณประเทศ    
               • สรรหำ และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเข้ำมำสู่ระบบรำชกำรไทย สนับสนุนให้มีกำร 
                       แลกเปล่ียนบุคลำกรระหว่ำง ภำครัฐและภำคเอกชน  

• เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมและวำงมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรแต่งต้ัง โยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ โดย  
  ค ำนึงถึงควำมดีงำม ควำมมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทำงประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

              • พัฒนำงำนบริกำรของภำครัฐสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร                            
              • พัฒนำศูนย์กลำงกำรให้บริกำรด้วยระบบ e-service และกำรจัดท ำ web-portal จัดท ำฐำนข้อมูล 
                       งำนบริกำรท่ีมี ประสิทธิภำพ ให้ประชำชนเข้ำถึงกำรให้บริกำรของรัฐได้โดยสะดวก  
             • ยกระดับประสิทธิภำพกำรให้บริกำร กำรให้บริกำร online ผ่ำนทำงเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ 

๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
     วิสัยทัศน์    สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีประเทศก้าลังประสบอยู่ ท้าให้การก้าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผน
ท่ีน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนด
ทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว       “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

              ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย ์
           เป้ำหมำยท่ี ๑ คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะเป็นฐำนใน กำรพัฒนำประเทศ 
                แนวทำงกำรพัฒนำ  

• ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะสมอง และทักษะทำงสังคมท่ีเหมำะสม  
• พัฒนำเด็กวัยเรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ ชีวิตท่ี  
  พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน  
• ส่งเสริมแรงงำนให้มีควำมรู้และทักษะในกำร ประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
  ตลำดงำน  
• พัฒนำศักยภำพของกลุ่มผู้สูงอำยุให้มีโอกำส เข้ำสู่ตลำดงำนเพิ่มข้ึน  
• กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเหมำะสมกับสังคมสูงวัย 

          เป้ำหมำยท่ี ๒ คนไทยมีกำรเรียนรู ้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          แนวทำงกำรพัฒนำ  
       • ขยำยผลควำมร่วมมือระหว่ำง สถำบันกำรศึกษำ ภำคเอกชน และผู้เช่ียวชำญในกำรยกระดับ  
              คุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ  

                • ส่งเสริมระบบทวิภำคีหรือสหกิจศึกษำ  
      • พัฒนำคุณภำพครู  
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      • พัฒนำส่ือกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  
        • ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงบ้ำนวัด โรงเรียนในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

           เป้ำหมำยท่ี ๓ คนไทยมีพฤติกรรม เส่ียงทำง สุขภำพท่ีลดลงและมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น 
        แนวทำงกำรพัฒนำ 

   • พัฒนำควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ ด้วยตนเอง 
     • พัฒนำรูปแบบกำรออกก ำลังกำย และโภชนำกำร 
    • ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำด ในผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อ สุขภำพ 
     • สร้ำงกลไกในกำรจัดท ำนโยบำย สำธำรณะท่ีต้องค ำนึงถึง ผลกระทบต่อสุขภำพ 

         เป้ำหมำยท่ี ๔ คนไทยมีจิตส ำนึก พลเมืองและมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนท่ีดีของสังคมไทย 
                  แนวทำงกำรพัฒนำ 

  • กำรเสริมสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุข ของสถำบันครอบครัวในกำร บ่มเพำะคนให้มีคุณภำพ  
  • กำรหล่อหลอมคนไทยให้มี ควำมเป็นพลเมืองท่ีดี และภำคธุรกิจท ำธุรกิจเพื่อสังคม 

     ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
           เป้ำหมำยท่ี ๑   ลดปัญหำควำมเหล่ือมล้ ำด้ำน รำยได้ของ กลุ่มคนท่ีมีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมแตกต่ำงกัน และ
แก้ไขปัญหำ ควำมยำกจน 
                 แนวทำงกำรพัฒนำ  

  • กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลรำยได้ให้ครอบคลุมประชำกรท่ัวประเทศ เพื่อ ขยำยควำมคุ้มครองทำง
สังคมและกำรจัดสวัสดิกำรท่ีสำมำรถเจำะจง กลุ่มเป้ำหมำยได้  

• กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำง ควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำก 
โดยสร้ำงและพัฒนำผู้นำกำรเปล่ียนแปลงใน ชุมชน เสริมสร้ำงกระบวนกำรวิจัยในชุมชนเพื่อน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำใน 
ชุมชน ส่งเสริมกำรใช้ ICT ในกำรสร้ำงกำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชน ส่งเสริม กำรประกอบอำชีพของผู้ประกอบกำรระดับ  

• กำรก ำหนดนโยบำยกำรคลังเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ีมีรำยได้
น้อยให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มกำร จัดเก็บภำษีจำกฐำนทรัพย์สิน จัดสรรงบประมำณเชิงบูรณำกำรและเชิงพื้นท่ี 
ท่ีมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อลดควำมยำกจนและลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม ควบคู่ไปกับเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจ 

เป้ำหมำยท่ี ๒ เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของ ภำครัฐ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
   • กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้ำหมำย ประชำกรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรำยได้
ต่ ำสุด อำทิ กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึง กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องกำรจัดบริกำรด้ำน สุขภำพ
ให้กับประชำกรท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกล กำรเพิ่มแต้มต่อในกำร จัดกำรคุ้มครองทำงสังคมและสวัสดิกำร 

 • กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค โดยกำรให้ควำมรู้ เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำท่ีตำม
กฎหมำยแก่ประชำชน กำรพัฒนำ ศักยภำพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำม เข้มแข็งของ
ระบบยุติธรรมชุมชน 

  • กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมครอบคลุมท่ัวถึง ท้ังในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
รวมท้ังกำรจัดสรรทรัพยำกรให้มีกำรกระจำยตัวอย่ำงเป็นธรรม 

  • กำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมทำงเพศและบทบำทสตรีในระดับกำรบริหำร และกำรตัดสินใจท้ังใน
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น 
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       ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
         เป้ำหมำยท่ี ๑ เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน 
                แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรคลัง 

 • เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรงบประมำณของประเทศ 
• พัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ภำครัฐ  
• ใช้มำตรกำรภำษีสร้ำงแรงจูงใจในกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  • ปรับโครงสร้ำง ฟื้นฟู และพัฒนำประสิทธิภำพรัฐวิสำหกิจท่ีมีปัญหำฐำนะ กำรเงิน 
  • ลดควำมเส่ียงทำงกำรคลังจำกภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสวัสดิกำรสังคม 

• กระจำยอ ำนำจกำรปกครองทำงกำรคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• ทบทวนบทบำทของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ ในกำรจัดบริกำร สำธำรณะ แนวทำงกำรพัฒนำด้ำน

กำรเงิน โดยเพิ่มประสิทธิภำพของระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงิน ขยำยกำรเข้ำถึง บริกำรทำงกำรเงิน พัฒนำนวัตกรรม
ทำงกำรเงินรูปแบบใหม่ๆ และเพิ่ม ประสิทธิภำพและเสถียรภำพของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจให้เป็นกลไก ท่ีสนับสนุน
ด ำเนินนโยบำยของรัฐบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       เป้ำหมำยท่ี ๒ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
  • กำรพัฒนำภำคกำรเกษตร โดยพัฒนำแหล่งน้ ำ ขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึง พื้นท่ีท ำกิน เสริมสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถกำรผลิตในห่วงโซ่อุตสำหกรรม เกษตร เร่งขยำยผลแนวคิดกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และพัฒนำปัจจัยสนับสนุนในกำรบริหำรจัดกำรภำคเกษตร 

  • กำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรม ศักยภำพปัจจุบัน และ
วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมส ำหรับอนำคต  

• กำรพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเท่ียว โดยเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ กำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของ
ภำคบริกำรให้เติบโตและสนับสนุนภำคกำรผลิต ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนภำคบริกำรและ กำร
ท่องเท่ียว และปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเท่ียว  

• กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน เพื่อรองรับควำมเป็นชำติกำรค้ำ  
• กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อำทิ ฝีมือ แรงงำน ระบบทรัพย์สินทำงปัญญำ 

และกฎระเบียบต่ำงๆ 

          ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
             เป้ำหมำยท่ี ๑ เพิ่มพื้นท่ีป่ำไม ้และแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกท่ีดิน ของรัฐ  
               แนวทำงกำรพัฒนำ  

    • อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยำกรป่ำไม ้ 
   • ใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำย ทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน  
   • พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ท่ีดินและแก้ไขกำรบุกรุกท่ีดิน ของรัฐ  
   • คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเล และชำยฝ่ัง  
   • วำงแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่  

       เป้ำหมำยท่ี ๒ กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรนำในพื้นท่ี ๒๕ ลุ่มนำของประเทศอย่ำงมั่นคง ปลอดภัยและเท่ำเทียม  
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    แนวทำงกำรพัฒนำ 

    • สนับสนุนให้มีแผนแม่บทกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแบบบูรณำกำรในระดับลุ่มน้ ำท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ ำ 
    • ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำท้ังระบบอย่ำงยั่งยนื 

• น ำกระบวนกำรประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร 
  ทรัพยำกรน้ ำ  
• สร้ำงควำมมั่นคงและเท่ำเทียมด้ำนน้ ำเพื่อกำรบริโภค อุปโภค และน้ ำเพื่อ 

    เป้ำหมำยที ่๓ สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบ
นิเวศ  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
• เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะ 
• เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ และอำกำศ 
• พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเมืองเพื่อรองรับกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
• ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
• พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกร ธรรมชำติและ 
  ส่ิงแวดล้อม อำทิ กำรประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์  

       เป้ำหมำยที ่๔ เพิ่มศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
           แนวทำงกำรพัฒนำ 
   • ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพ 
                       ภูมิอำกำศ 

• บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเส่ียงด้ำนภัยพิบัติ  
• กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนส่ิงแวดล้อมระหว่ำงประเทศ  

                      ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ควำมม่ันคง 
         เป้ำหมำยที ่๑ ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศตลอดไป 
              แนวทำงกำรพัฒนำ 

    • จัดกิจกรรมเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
    • เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและป้องกันกำรล่วงละเมิดสถำบันหลักของชำติ 

        เป้ำหมำยที ่๒ ประเทศชำติมีควำมม่ันคงทุกมิติ และสังคมมีควำมสมำนฉันท์เพิ่มขึ้น 
              แนวทำงกำรพัฒนำ 
                • สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงบนพื้นฐำนสิทธิและหน้ำท่ีตำมระบอบ
ประชำธิปไตย 

เป้ำหมำยที ่๓ พื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชำชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
                          แนวทำงกำรพัฒนำ 
                • ขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรง ตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” พร้อมท้ังสร้ำงโอกำสในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี 
          เป้ำหมำยที่ ๔ ประเทศไทยสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเพิ่มขึ้น 
              แนวทำงกำรพัฒนำ 
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     • พัฒนำศักยภำพและควำมพร้อมก ำลังป้องกันประเทศและรักษำผลประโยชน์ของชำติ 
     • ด ำเนินควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศอย่ำงสมดุล 

        เป้ำหมำยที่ ๕ ควำมเสี่ยงจำกกำรก่อกำรร้ำยต่ ำกว่ำอันดับที่ ๒๐และด้ำนไซเบอร์ต่ ำกว่ำอันดับที่ ๑๐ ของโลก 
             แนวทำงกำรพัฒนำ 
               • พัฒนำระบบงำนด้ำนกำรข่ำวกรอง ควบคู่กับกำรพัฒนำแผนหลักนิยมท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพ 
         เป้ำหมำยที่ ๖ สำธำรณภัยต่ำงๆ มีแนวโน้มลดลง 
                แนวทำงกำรพัฒนำ 
                 • พัฒนำระบบกำรแจ้งเตือน กำรป้องกัน กำรเผชิญเหตุ ในภำวะวิกฤติ 
 
                   ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ในภำครัฐและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
           เป้ำหมำยที ่๑ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจให้อยูใ่น
อันดับสองของอำเซียน 
              แนวทำงกำรพัฒนำ 

    • ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนำดท่ีเหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ 

   • ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ 
เพื่อให้กำรจัดสรรและกำรใช้จ่ำยมีประสิทธิภำพ  

  • เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล 
     เป้ำหมำยที ่๒ เพิ่มจ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
           แนวทำงกำรพัฒนำ 

• เร่งทบทวนกำรกระจำยอ ำนำจกำรถ่ำยโอนภำรกิจเรื่องกำรศึกษำและสำธำรณสุข  
• พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคลำกร 
• เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร และปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรรำยได้และเงินอุดหนุน 
  ของท้องถิ่น 

     เป้ำหมำยที ่๓ เพิ่มคะแนนดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่ำร้อยละ ๕๐ 
             แนวทำงกำรพัฒนำ 

    • ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
    • ป้องกันกำรทุจริต โดยอุดช่องโหว่ของกฎหมำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
    • วำงระบบและกระบวนกำรจัดกำรต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภำพ  

      เป้ำหมำยที ่๔ ลดข้อร้องเรียนของประชำชนที่ไม่ได้รับกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรม  
             แนวทำงกำรพัฒนำ 
              • ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

                   ยุทธศำสตร์ที่ ๗ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ ระบบโลจิสติกส์ 
         เป้ำหมำยที ่๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ในภำพรวม 
            แนวทำงกำรพัฒนำ 
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                 • พัฒนำระบบขนส่งทำงรำง  ขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง โครงข่ำยทำงถนนระบบ ขนส่งทำงอำกำศ 
และระบบขนส่งทำงน้ ำ 
        เป้ำหมำยท่ี ๒  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบคมนำคม 
           แนวทำงกำรพัฒนำ 
                •  สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจำกลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และพัฒนำระบบกำร
ก ำกับดูแลในระบบขนส่ง 
        เป้ำหมำยท่ี ๓ กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
              แนวทำงกำรพัฒนำ 
                  •  พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน ระบบกำรอ ำนวย ควำม
สะดวกทำงกำรค้ำ และบริหำรจัดกำรระบบติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ 
        เป้ำหมำยท่ี ๔ กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน 
            แนวทำงกำรพัฒนำ 

  •  ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน  
  •   จัดหำพลังงำนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน  
 •   เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต และกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนสะอำด 
  •   ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงพลังงำนและเพิ่มโอกำสของไทยในกำรพัฒนำพลังงำนใน

ภูมิภำคอำเซียน  
         เป้ำหมำยที ่๕ กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แนวทำงกำรพัฒนำ 

  - พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำง พื้นฐำนโทรคมนำคมของประเทศ ให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ 
  - ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจ  
  - ส่งเสริมนวัตกรรม กำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกำศของไทยพัฒนำควำมรู้

และทักษะของประชำชน  
  - สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 

      เป้ำหมำยท่ี ๖ กำรพัฒนำสำธำรณูปกำร (น้ ำประปำ) 
            แนวทำงกำรพัฒนำ 

   - พัฒนำระบบน้ ำประปำให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  
   - บริหำรจัดกำรกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรสร้ำงนวัตกรรม  
  - เร่งรัดกำรลดอัตรำน้ ำสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกันของระบบประปำท่ัว 
            ประเทศ 
  - เร่งปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรประปำ  

                    ยุทธศำสตร์ที่ ๘ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม 
        เป้ำหมำยที ่๑ เพิ่มสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำสู่ร้อยละ ๑.๕ ของ GDP และมีสัดส่วน
กำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐเป็น ๗๐:๓๐ 
                      แนวทำงกำรพัฒนำ 

         - เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ โดยเสริมสร้ำงนวัตกรรมภำค
ธุรกิจ พัฒนำนวัตกรรมภำครัฐและภำคสังคม ตลอดจนผลักดันงำนวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ำ 
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   - พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

          เป้ำหมำยท่ี ๒ เพิ่มจ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็น ๒๕ คนต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
- เร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับควำมต้องกำรใน 

      อนำคต เร่งสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพ  
- พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีท้ังควำมรู้และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี 
- พัฒนำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกรวิจัยท้ังในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
- ดึงดูดบุคลำกรผู้เช่ียวชำญ นักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ในต่ำงประเทศ ให้มำท ำงำนในประเทศไทย 
- ส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และ 

      คณิตศำสตร์ 
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
- พัฒนำตลำดรองรับงำนส ำหรับบุคลำกรวิจัย 

         เป้ำหมำยท่ี ๓ เพิ่มอันดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และด้ำนเทคโนโลยี จัดโดย 
IMD ให้อยู่ในล ำดับ ๑ ใน ๓๐ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
- ปรับปรุงและพัฒนำระบบรองรับเทคโนโลยีส ำคัญ ๆ ให้เกิดประสิทธิภำพ  
- ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบคุณภำพและมำตรฐำน 
- สนับสนุนให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนจัดต้ังศูนย์วิจัยพัฒนำในประเทศ 
- สนับสนุนเครื่องมือทำงกำรเงินใหม่ ๆ และหลำกหลำยเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
- เร่งพฒันำและประชำสัมพันธ์ศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และอุทยำน 
  วิทยำศำสตร์ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค 
- สนับสนุนให้เกิดกำรร่วมท ำงำนและแบ่งปันทรัพยำกรด้ำนอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติกำร 
  ทดลองระหว่ำงสถำบันวิจัย สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ และภำคเอกชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๙ กำรพัฒนำภูมิภำค เมือง และพันท่ีเศรษฐกิจ 

       เป้ำหมำยท่ี ๑ ช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำงภำคลดลง และมีกำรกระจำยรำยได้ของประชำชนอย่ำงเป็นธรรมมำกขึ้น 
          แนวทำงกำรพัฒนำ 
             - พัฒนำกำรท่องเท่ียวให้มีคุณภำพและควำมยั่งยืน / ยกระดับกำรท่องเท่ียวสู่นำนำชำติ /เสริมสร้ำง
มำตรฐำนสินค้ำและธุรกิจบริกำรด้ำนกำรท่องเท่ียว 

- พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
- พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำเพิ่มสูง  
- ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม /วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเส่ือมโทรม 
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
- พัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
- ยกระดับฐำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

           เป้ำหมำยท่ี ๒  เมืองศูนย์กลำงของจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่และปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และกำร
เดินทำงสะดวก 
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แนวทำงกำรพัฒนำ 
               - พัฒนำเมืองหลัก พัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่และปลอดภัย 
พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง รักษำอัตลักษณ์ของเมือง เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเมือง  
              - พัฒนำเมืองส ำคัญ อำทิ กรุงเทพฯ เมืองปริมณฑล ขอนแก่น นครรำชสีมำ ภูเก็ต หำดใหญ่ และเมือง
ใหม่บริเวณชุมทำงเช่ือมโยงกำรขนส่งระบบรำงท่ีเกิดขึ้นใหม่ท่ีส ำคัญ  
         เป้ำหมำยที ่๓ พื้นที่ฐำนเศรษฐกิจหลักมีระบบกำรผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            แนวทำงกำรพัฒนำ 
               - เร่งรัดกำรแก้ปัญหำมลพิษและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม  
             - สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีฐำนเศรษฐกิจหลัก 
             - พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและคุณภำพบริกำรสังคมเพื่อรองรับกำรดูแลคุณภำพชีวิตประชำชนและกำร
เป็นฐำนเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
        เป้ำหมำยที ่๔ พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนมีกำรพัฒนำที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
            แนวทำงกำรพัฒนำ 

- ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกกำรลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
- สนับสนุนกำรพัฒนำกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นท่ีและยกระดับกิจกรรมทำง 
  เศรษฐกิจในพื้นท่ี  
- ส่งเสริมให้ภำคประชำชนและภำคีกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จำก 
  กำรพัฒนำ  
- บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

                   ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และ ภูมิภำค 
           เป้ำหมำยที ่๑ ประเทศไทยมีบทบำทน ำในภูมิภำคทัง้ด้ำนโลจิสติกส์ กำรค้ำ กำรบริกำรและกำรลงทุน 
                แนวทำงกำรพัฒนำ 
                    -  เร่งพัฒนำควำมเช่ือมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนำคม ภำยใต้ควำมร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำคอำเซียน 
         เป้ำหมำยท่ี ๒ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรกระจำยควำมเจริญในภูมิภำคเอเชียกลุ่มอำเซียนและอนุภูมิภำค 
             แนวทำงกำรพัฒนำ 
                - พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจและกำรบริกำรและกำรลงทุนท่ีมี 
                       สมรรถนะสูงและเป็นท่ียอมรับในภูมิภำค 
          เป้ำหมำยที ่๓ ระบบห่วงโซ่มูลค่ำในอนุภูมิภำค และภูมิภำคอำเซียน มีควำมเชื่อมโยงกัน เพือ่รองรับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
            แนวทำงกำรพัฒนำ 

               - ส่งเสริม Outward Investment เพื่อขยำยฐำนกำรผลิต กำรค้ำกำรบริกำร ของผู้ประกอบกำรไทย
สร้ำงผลตอบแทนจำกเงินทุนและ know how ของไทย และพัฒนำประเทศไทยไปสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ (Trading 
Nation) 
        เป้ำหมำยที ่๔ ไทยมีภำพลักษณ์ที่ดี เปน็ที่เชื่อม่ันของนำนำชำติในฐำนะประเทศที่มำตรฐำนด ำเนินกำรต่ำง 
ๆ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ 
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                  แนวทำงกำรพัฒนำ 
                   - มุ่งเปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Partner) ท้ังในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำคท่ีมีควำมเสมอภำคกัน 
        เป้ำหมำยท่ี ๕ ไทยเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำท่ีส ำคัญท้ังในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำค โดยมีส่วนร่วมส ำคัญในกำร
ก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ 
                แนวทำงกำรพัฒนำ 
                     - กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ 
                     - กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศระหว่ำงภูมิภำค 
           เป้ำหมำยท่ี ๖ ภำคเอกชนไทยมีเครือข่ำยและองค์ควำมรู้ท่ีส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรขยำย
ตลำด ท้ังตลำดเดิมและตลำดใหม่ 
             แนวทำงกำรพัฒนำ 
             - บูรณำกำรควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในประเทศและภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

  ๑.๓ แผนพัฒนำภำค/แผนพฒันำกลุม่จังหวัด/แผนพฒันำจังหวัด 
           แผนพัฒนำภำคใต้ในช่วงแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) 

ภำคใต้มีแหล่งท่องเท่ียวทำงทะเลท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภำพสำมำรถ สร้ำงรำยได้
ให้กับภำคท้ังพื้นท่ีตอนในและชำยฝ่ังทะเลท้ังสองด้ำน รวมท้ังมีระบบนิเวศชำยฝ่ังท่ีเป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น้ ำตำม
ธรรมชำติและเหมำะกับกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำชำยฝ่ัง ในขณะท่ีกำรผลิตภำคเกษตร ได้แก่ ยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปท่ีสำคัญของประเทศยังเป็นแบบด้ังเดิม แผนพัฒนำภำคใต้ นอกจำกนี้ ภำคใต้มีควำมได้เปรียบ
ด้ำนสภำพที่ต้ังทำงภูมิศำสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทำงกำรค้ำโลก สำมำรถเช่ือมโยง กำรพัฒนำกับพืน้ท่ีภำคอื่นๆ ของประเทศ 
รวมท้ังภูมิภำคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 
ดังนั้น กำรพัฒนำภำคใต้ควรพัฒนำกำรท่องเท่ียวให้เป็นมำตรฐำนสำกลเพื่อรักษำควำมมีช่ือเสียง ของแหล่งท่องเท่ียว 
ระดับโลก พร้อมกับพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภำพให้เป็นท่ีรู้จักในระดับนำนำชำติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำร
ผลิตและแปรรูปภำคเกษตรควบคู่กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังพัฒนำกำรเช่ือมโยงกำรค้ำ 
กำรลงทุน กับภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก  

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
      “ ภำคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตำกอำกำศระดับโลก เป็นศูนย์กลำง ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำและปำล์ม

น้ ำำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนกับภูมิภำคอื่น 
ของโลก” 
         วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนำกำรท่องเท่ียวของภำคให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภำพช้ันน้ำของโลก 
๒. เพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันแห่งใหม่ของภำคและ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๓. เพื่อพัฒนำสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่ำและเป็นมิตร 

กับส่ิงแวดล้อม 
๔. เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนสนับสนุนกำรท่องเท่ียว กำรพัฒนำเขตอุตสำหกรรม และกำรเช่ือมโยงกำรค้ำโลก 
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เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
๑. มูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคเพิ่มข้ึน 
๒. ผลิตภัณฑ์ภำคเกษตรของภำคเพิ่มข้ึน 
๓. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคต่อหัวประชำกรเพิ่มข้ึน 
๔. รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรท่องเที่ยวของภำคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพชั้นน ำของโลก 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑) ยกระดับมำตรฐำนบริกำร และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภำค เช่น ภูเก็ต 
สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น โดยค้ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับของพื้นท่ี (Carrying Capacity) อย่ำงยั่งยืน ด้วย
กำรพัฒนำระบบบริกำรพื้นฐำนและส่ิงอ้ำนวยควำมสะดวก ท่ีเพียงพอโดยค้ำนึงถึงมำตรฐำนควำมสะอำดและปลอดภัย
ของสถำนท่ีท่องเท่ียว ยกระดับมำตรฐำนบริกำร กำรท่องเท่ียว ระบบกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยนักท่องเท่ียว 
ควบคู่กับกำรส่งเสริมธุรกิจบริกำร ต่อเนื่องกับกำรท่องเท่ียว อำทิ ธุรกิจโรงแรม ร้ำนอำหำร กำรผลิตและจ้ำหน่ำยสินค้ำท่ี
ระลึก และธุรกิจบริกำร แผนพัฒนำภำคใต้ด้ำนกำรแพทย์ เช่น ศูนย์บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน กำรแพทย์เฉพำะทำง เป็น
ต้น รวมท้ังประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวและส่งเสริมกำรตลำดส ำหรับนักท่องเท่ียวต่ำงชำติระดับบน (High End) 

๒) พัฒนำและสนบัสนนุรูปแบบกำรท่องเที่ยวเรือส ำรำญ และกำรท่องเที่ยว เชิงอำหำร เพื่อกำรท่องเท่ียว
ของภำคไปสู่แหล่งท่องเท่ียวชั้นน้ำระดับโลก โดยกำรปรับปรุงพิธีตรวจคนเข้ำเมืองของผู้โดยสำรเรือส ำรำญ กำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยและเตรียมควำมพร้อมรองรับ เหตุฉุกเฉิน และกำรพัฒนำบุคลำกรรองรับธุรกิจเรือ
ส ำรำญ สนับสนุนธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเท่ียวเรือส ำรำญและกำรท่องเท่ียวเชิงอำหำร กำรเช่ือมโยงกับแหล่ง
ท่องเท่ียวอื่นท่ีมีศักยภำพ อำทิ กำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น รวมท้ังประชำสัมพันธ์และกำรตลำดกำร
ท่องเท่ียววัฒนธรรมและอำหำร อำทิ FoodRoute และกำรประชุมสัมมนำด้ำนอำหำร เป็นต้น 

 
๓) พัฒนำเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เปน็เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน 

(Monorail) เพื่ออ้ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรนักท่องเท่ียว โดยเร่งรัดพัฒนำระบบขนส่งมวลชน (Monorail) ใน
จังหวัดภูเก็ต กำรรักษำสภำพแวดล้อมและกำรใช้พลังงำนทดแทน กำรพัฒนำระบบข้อมูลกำรแจ้งเตือนแบบ real  
time อำทิ กำรจรำจร ปริมำณน้ ำ กำรเตือนภัยภัยพิบัติและกำรบูรณำกำรเช่ือมโยงCCTV กำรพัฒนำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบกำรก ำจัดขยะและน้ ำเสีย 

๔) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภำคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีชื่อเสียง 
อำทิ เข่ือนรัชชประภำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และอุทยำนแห่งชำติเขำหลวงจังหวัดนครศรีธรรมรำช และแหล่งท่องเท่ียว
ชำยหำดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่และมีกำรเช่ือมโยงโครงข่ำยท่องเท่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวทำงทะเลท่ีมีช่ือเสียงท้ัง
ด้ำนตะวันตกและตะวันออกของภำค และเขตThe Royal Coast ของภำคกลำง โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
สำธำรณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนำและปรับปรุงเส้นทำงเข้ำสู่แหล่งท่องเท่ียวให้มีมำตรฐำนและเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียว
อื่น ๆ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรดูแล และป้องกันปัญหำส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว 
สร้ำง routeเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียว จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว และกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของภำค 

๕) พัฒนำรูปแบบกำรท่องเที่ยวให้มีควำมหลำกหลำยเพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญของ
ภำค อำทิท่องเท่ียวเชิงสุขภำพและสปำ (ระนอง กระบี่ สตูล สุรำษฎร์ธำนี และพัทลุง)ท่องเท่ียวเชิงประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรม (วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร จังหวัดนครศรีธรรมรำชเมืองเก่ำจังหวัดสงขลำและตะกั่วป่ำจังหวัดพังงำ)  
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และกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (ผลักดัน Satun Geo Parkให้เป็นอุทยำนธรณีโลก Global Geo Park) กำร
ท่องเท่ียวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี) และกำรท่องเท่ียวเชิงกีฬำ โดยกำรพัฒนำ ปรับปรุง บูรณะ 
แหล่งท่องเท่ียวและระบบสำธำรณูปโภคท่ีมีมำตรฐำนเหมำะสมตำมชนิดของแหล่งท่องเท่ียว พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะ
ท่ีมีควำมปลอดภัยเข้ำสู่แหล่ง ท่องเท่ียว สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
บริหำรจัดกำรแหล่ง ท่องเท่ียว พัฒนำระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว ประชำสัมพันธ์และกำร
เข้ำถึง ข้อมูลด้ำนกำรท่องเท่ียวผ่ำนระบบกำรส่ือสำรสำธำรณะท้ังในและนอกประเทศ 

๖) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภำพของ พื้นที่ โดยกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีศักยภำพให้มีมำตรฐำน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวของชุมชน 
ยกระดับกำรให้บริกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวที่มีมำตรฐำนของชุมชน สร้ำงเครือข่ำยแผนพัฒนำภำคใต้กำรท่องเท่ียวชุมชนให้
เช่ือมโยงกับผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวรำยใหญ่ ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพ 
สินค้ำ OTOPและสินค้ำท่ีระลึกเพื่อสนับสนุนกำรท่องเท่ียวชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งสร้ำงงำนและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น
และชุมชน รวมท้ังกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวชุมชนผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย 
โดยเฉพำะส่ือออนไลน์ (เว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันต่ำง ๆ) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันแห่งใหม่ของประเทศ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑) พัฒนำเขตอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำหำดใหญ่–สะเดำ ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย

เช่ือมโยงกับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนและนิคมอุตสำหกรรมยำง(Rubber City) โดยกำรส่งเสริมกำรลงทุน
อุตสำหกรรมยำงพำรำ กำรขยำยผลงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่กำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงพำรำปลำยน้ ำท่ีมีมูลค่ำ
สูง เช่น กำรใช้ยำงพำรำเป็นวัตถุดิบส ำหรับผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้ในงำนวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสำหกรรม (แผ่นยำงปูพื้น ยำงรอง
หมอนรำงรถไฟ และยำงรองคอสะพำน) และวัสดุ ทำงกำรแพทย์ (วัสดุจัดฟัน และสำยน้ ำเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมกำร
ผลิตเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ยำงท่ีมีกำรออกแบบท่ีทันสมัย เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับอุตสำหกรรมของภำคและเป็น
ฐำนเศรษฐกิจท่ีสร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน พัฒนำระบบตลำดยำงพำรำ (ตลำดท้องถิ่น ตลำดกลำงยำงพำรำ และตลำดซื้อขำย
ล่วงหน้ำ) ให้มีควำมเข้มแข็งและมีระบบกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อสำมำรถใช้เป็นตลำดอ้ำงอิงท่ี
น่ำเช่ือถือของผู้ซื้อ-ขำยยำงของประเทศและตลำดโลก 

๒) พัฒนำเขตอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุรำษฎร์ธำนี และชุมพร เพื่อให้
เป็นอุตสำหกรรมใหม่ของภำค และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับน้ ำมันปำล์ม รวมท้ังส่งเสริมกำร ผลิตและจัดจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
จำกอุตสำหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลำดต่ำงประเทศ และพัฒนำควำมร่วมมือ ในกำรก ำหนดมำตรฐำนกลำง คุณภำพ
ผลผลิตปำล์มน ำมันของอำเซียน และกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพื่อนบ้ำน (มำเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐำนะ
ผู้ผลิตน้ ำมันปำล์มรำยใหญ่ของโลกในกำรก ำหนดมำตรฐำนรำคำน้ ำมัน ปำล์มเพื่อเพิ่มอ้ำนำจกำรต่อรองในตลำดโลกและ
สร้ำงเสถียรภำพด้ำนรำคำ 

๓) พัฒนำและสนบัสนนุกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพและนวัตกรรมในกำรผลิตภำค เกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิต และพัฒนำคุณภำพผลผลิตให้กับยำงพำรำและปำล์มน้ ำำมัน รองรับกำร พัฒนำอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตร
ในอนำคต รวมท้ังกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อำทิ เครื่องส ำอำง ยำ สมุนไพร เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำร เป็นต้น 
รวมท้ังกำรประชำสัมพันธ์และท้ำกำรตลำดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรจ้ำหน่ำยยำงพำรำได้มำกขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรหลักของภำคและสร้ำงควำมเข้มแข็งสถำบันเกษตรกร 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมำะสมกับศักยภำพพื้นที่ของภำค 

เช่น ข้ำว (ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) 
และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำมูลค่ำสูงและได้มำตรฐำนส่งออก โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรปรับปรุงกำรปลูกพืช กำรบ ำรุงรักษำ กำรเก็บเกี่ยว และกำรแปรรูปเพื่อสร้ำง 
แผนพัฒนำภำคใต้มูลค่ำเพิ่ม รวมท้ัง ส่งเสริมกำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นท่ีท่ีเหมำะสม (zoning) ส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจออนไลน์ผ่ำนเครือข่ำยกำรส่ือสำรสำธำรณะ และเพิ่มช่องทำงตลำดในกลุ่มตลำดเฉพำะ (Niche Market) 

๒) ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ ำชำยฝั่งและกำรท ำอุตสำหกรรมประมงทะเลที่ได้มำตร 
ฐำนสำกล โดยส่งเสริมให้มีกำรเพำะเล้ียงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพและมีกำร
บริหำรจัดกำรท่ีได้มำตรฐำนสุขอนำมัยและเป็นไปตำมกฎกติกำสำกล กำรส่งเสริมกำรจัดระเบียบเรือประมงเข้ำสู่ระบบ
กำรควบคุมได้อย่ำงถูกต้องมีมำตรกำรควบคุมและเฝ้ำระวังกำรประมง IUU ท่ีมีประสิทธิภำพขึ้นไปจนถึงกำรพัฒนำระบบ
กำรตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) ของสินค้ำประมง รวมท้ังส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลท่ีหลำกหลำย 
ในพื้นท่ีจังหวัด สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำ และชุมพร 

๓) ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองและควำมมั่นคง
ทำงด้ำนรำยได้ให้กับเกษตรกรรำยย่อย สำมำรถใช้ทรัพยำกรและปัจจัยกำรผลิตอย่ำงคุ้มค่ำ โดยเฉพำะกำรท้ำเกษตรและ
เล้ียงสัตว์ผสมผสำนร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำปำล์มน้ ำมันและไม้ผล หรือพื้นท่ีปลูกยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันท่ีไม่
เหมำะสมให้ผลผลิตต่ ำ ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผักรวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่น) ท่ีค้ำนึงถึงควำมสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของตลำด โดยกำรเพิ่มคุณภำพกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อสนับสนุน
กำรท้ำกำรเกษตรผสมผสำน 

๔) ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเปน็ระบบ 
โดยเฉพำะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมืออำชีพ (Smart Farmer) โดยสนับสนุนกำร
รวมกลุ่มเกษตรกร กำรสร้ำงและพัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กร/สถำบันเกษตรกรและพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์กำรเกษตร ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเป็นระบบรวมท้ัง
สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งควำมรู้และแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรมและท่ัวถึง ยกระดับสินค้ำและผู้ประกอบกำรให้มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เช่ือมโยงเครือข่ำยในรูปแบบคลัสเตอร์สร้ำงควำมเช่ือมโยงธุรกิจชุมชนและSME ส่งเสริมกำร
พัฒนำธุรกิจStartup และส่งเสริมกำรพัฒนำ ตำมแนวทำงประชำรัฐ 

๕) วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเป็นฐำน
ปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตรของภำค เพื่อรักษำสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดควำมยั่งยืนอำทิ พื้นท่ีป่ำท่ีเป็นแหล่งต้นน้ ำ
ดิน แหล่งน้ ำ ชำยฝ่ัง รวมท้ังพื้นท่ีป่ำชำยเลน ซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่อำศัยและอนุบำลสัตว์น้ ำวัยอ่อน โดยอำศัยควำมร่วมมือ
ของชุมชนในกำรป้องกันอนุรกัษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติรวมท้ังกำรวำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยใน
พื้นท่ีท่ีเกิดน้ ำท่วมซ้ ำซำก อำทิ พัทลุง และนครศรีธรรมรำช 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยวกำรพัฒนำเขตอุตสำหกรรมและกำรเชื่อมโยงกำรค้ำ
โลก 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑) พัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชั้นน ำแห่งใหม่กับแหล่งทอ่งเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง โดยพัฒนำถนนเลียบชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทยสำยชุมพร–สุรำษฎร์ธำนี–นครศรีธรรมรำช–สงขลำ เช่ือมโยงกับสำย 
The Royal Coast ของภำคกลำง พัฒนำเส้นทำงรถไฟเพื่อสนับสนุนกำรท่องเท่ียวเช่ือมโยงฝ่ังอันดำมันและอ่ำว 
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ไทย อำทิ สำยท่ำนุ่น–พังงำ–พุนพิน–ดอนสัก แผนพัฒนำภำคใต้สำยระนอง–ชุมพร และพัฒนำเส้นทำงรถไฟ
เช่ือมโยงพื้นท่ีตอนเหนือ-ใต้ของฝ่ังอันดำมัน และสำยระนอง–พังงำ–กระบี–่ตรัง ควบคู่กับกำรพัฒนำเมืองภูเก็ต เมือง
หำดใหญ่ รวมท้ังเมืองศูนย์กลำงเศรษฐกิจของภำคให้เป็นเมืองน่ำอยู่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำร
ท่องเท่ียว 

๒) พัฒนำและสนบัสนนุท่ำเรือส ำรำญในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นท่ำเรือหลัก(Homeport) ของโลก รวมทั้งพัฒนำ
ท่ำเรือแวะพัก (Port of Call) และท่ำเรือมำรีน่ำให้มีมำตรฐำนในแหล่งท่องเท่ียวทำงทะเลท่ีมีศักยภำพของภำค (กระบี่ 
พังงำ และสมุย ) 

๓) พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนสนบัสนุนกำรพัฒนำเขตอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำหำดใหญ่–สะเดำ 
โดยเร่งรัดกำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟ อำทิ รถไฟฟ้ำหำดใหญ่-ปำดังเบซำร์ รถไฟทำงคู่ชุมพร-สุรำษฎร์ธำนี-หำดใหญ่–
สงขลำ พัฒนำทำงหลวงพิเศษ (Motorway) หำดใหญ่-ด่ำนพรมแดนสะเดำพัฒนำศูนย์กระจำยสินค้ำทุ่งสงเป็นศูนย์กลำง
กำรเช่ือมโยงกำรขนส่งระบบรำง รวมท้ังพฒันำเมอืงรอบสถำนีขนส่งระบบรำงในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดำ (ปำดังเบซำร์) 
ตลอดจนพัฒนำท่ำเรือสงขลำแห่งท่ี 2 เพื่อรองรับกำรขนส่งสินค้ำเช่ือมโยงกับท่ำเรือชำยฝ่ังและท่ำเรือหลักท้ังภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

๔) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโยงภำคใต้กับเส้นทำงกำรค้ำโลก โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงท่ำเรือท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ พัฒนำและปรับปรุงสนำมบินนำนำชำติและสนำมบินภำยในประเทศ 
พัฒนำโครงข่ำยรถไฟเช่ือมโยงท่ำเรือสงขลำ 2 –หำดใหญ่–ปำดังเบซำร์–บัตเตอร์เวอร์ธ  (รัฐปีนัง  
มำเลเซีย) รวมท้ังพัฒนำโครงข่ำยถนนสำยหลักเป็น 4 ช่องจรำจร และกำรพัฒนำโครงข่ำยถนนสำยรองให้เช่ือมโยงกับ
ถนนสำยหลักเพื่อสนับสนุนกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำจำกพื้นท่ีตอนในสู่พื้นท่ีหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังกำร
พัฒนำระบบส่งน้ ำดิบโดยกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยท่อส่งน้ ำ ระบบจ้ำหน่ำยน้ ำและกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบส่งน้ ำให้
เพียงพอเพื่อสนับสนุนปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำท่ีเพิ่มข้ึนและลดผลกระทบจำกปัญหำขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ง 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน (ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ) พ.ศ.2561-2564 
วิสัยทัศน์ (Vision)   

“กำรท่องเท่ียวที่มีคุณภำพระดับโลก บนฐำนควำมเข้มแข็งของภำคเกษตรและชุมชนอย่ำงยั่งยืน” 
  พันธกิจ (Mission) 

1. มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวให้ได้มำตรฐำน และส่งเสริมด้ำนกำรตลำดประชำสัมพันธ์
พื้นท่ีกำรท่องเท่ียวให้กระจำยไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงท่ัวถึง เพื่อยกระดับรำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 

2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตรให้เติบโตอย่ำงเต็มศักยภำพ เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับพื้นท่ีอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. พัฒนำและเพิ่มศักยภำพทรัพยำกรบุคคลท้ังภำคกำรท่องเท่ียวและเกษตรเพื่อยกระดับประสิทธิภำพ
กำรทำงำนให้สูงขึ้น น ำไปสู่กำรขับเคล่ือนงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

4. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมเพื่อรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ และรักษำควำม
เป็นอัตลักษณ์ของอันดำมัน 
เป้ำประสงค์รวม (Objectives) 

1. มีศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงท้ังด้ำนกำรท่องเท่ียวและภำคเกษตร เพื่อสร้ำง
รำยได้และขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

2. ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีควำมมั่นคงในคุณภำพชีวิตท่ีดี 
3. บุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวและภำคเกษตรได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น 
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4. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีดี เพื่อคงควำมอุดมสมบูรณ์อย่ำง

ยั่งยืน 
5. มีกำรอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอนัทรงคุณค่ำให้คงควำมเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดำมัน  

จุดเน้นทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Positioning) 
1. กำรท่องเท่ียวที่มีมำตรฐำนและคุณภำพระดับโลก 
2. กำรเพิ่มมูลค่ำภำคกำรผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 
3. กำรบริหำรจัดกำรท่ียั่งยืน โดยเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศำสตร์ ประเพณี 

วัฒนธรรม และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำคุณภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำน อย่ำงยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพพืน้ที่ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ให้เพียงพอและเหมำะสม 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนเช่ือมโยงกำรคมนำคม ทำงบก ทำงทะเล และทำง อำกำศ ให้เพียงพอและ

ได้มำตรฐำน 
2. พัฒนำแหล่งท่องเท่ียวและอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวให้สอดรับกับภูมิสังคม อัตลักษณ์อันดำมัน ให้

คงควำมสวยงำม สะอำด และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
3. พัฒนำและส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรพื้นเมือง อำหำรโบรำณ และ อำหำรฮำลำล เพื่อรองรับ

กำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นอันดำมัน เพื่อสร้ำงจุดขำยทำง

กำรตลำดสู่กำรท่องเท่ียวนำนำชำติ 
5. พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ระบบสำรสนเทศ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ในพืน้ท่ีให้เพียงพอตอ่ความ

ต้องการของประชาชนและนกัท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ 1.2 กำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยสิ่งแวดล้อมให้ได้  มำตรฐำน
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

1. เพิ่มประสิทธิภำพระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่น และรองรับภัยพิบัติ
และสำธำรณภัย 

2. สร้ำงควำมเช่ือมั่นในด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชำชนและ นักท่องเท่ียว ท้ังชำวไทย
และชำวต่ำงประเทศ 

3. พัฒนำระบบเฝ้ำระวังสุขอนำมัย กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ และเพียงพอรองรบั
ต่อกำรขยำยเมืองและทิศทำงกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว 

4. พัฒนำและส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรพื้นเมือง อำหำรโบรำณ และ อำหำรฮำลำลให้ถูกตำม
หลักสุขอนำมัยและโภชนำกำรเพื่อรองรับกำรเป็น ครัวของโลก 

5. พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ในรูปแบบประชำรัฐ 
และส่งเสริมกำรยกระดับพัฒนำชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยต่อควำมมั่นคงในทุกรูปแบบ 

6. สร้ำงมำตรกำรควบคุมจ ำนวนนักท่องเท่ียวให้ได้มำตรฐำนตำมควำมสำมำรถ 
ในกำรรองรับ (Carrying Capacity)  
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กลยุทธ์ 1.3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน โดย กระบวนกำร

มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในพื้นที ่
1. ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้คงควำมอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้ำง 

ควำมสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพำะพื้นท่ีเพำะพันธุ์ อนุบำล และขยำยพันธุ์ 
สัตว์ทะเล 

2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและน้ ำำเสีย 
3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของ กลุ่มจังหวัด 
4. กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนให้มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำร 
5. กำรพัฒนำระบบผังเมืองและกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องต่อควำมต้องกำร 

ของท้องถิ่นและกำรพัฒนำท่ีสมดุล 
กลยุทธ์ 1.4 บริหำรจัดกำรกำรตลำดและประชำสัมพันธ ์

1. เช่ือมโยงเครือข่ำยทำงกำรท่องเท่ียว กำรค้ำและบริกำรกับกลุ่มประเทศ เพื่อนบ้ำน 
2. พัฒนำควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศในรูปแบบบ้ำนพี่เมืองน้องหรือแลกเปล่ียน 

ด้ำนวัฒนธรรมและเป็นฐำนเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียว 
3. พัฒนำและยกระดับตลำดกำรท่องเท่ียวในทุกสำขำให้มีศักยภำพต่อกำรแข่งขัน ในระดับสำกล 
4. ส่งเสริม พัฒนำ ระบบประชำสัมพันธ์ภำครัฐและสร้ำงภำคีเครือข่ำยเอกชน เพื่อสร้ำงกลไกำร 

ตลำด และเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ไปสู่ตลำดกำรท่องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ท่ี 2 : กำรพัฒนำระบบและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำภำคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ 
ที่มีศักยภำพในพื้นที่ เพือ่ให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธ์ 2.1 กำรพัฒนำประสิทธิภำพทำงกำรเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิต 
 และลดต้นทุนกำรผลิต และสร้ำงฐำนรำยได้ให้กับเกษตรกร 

1. พัฒนำและเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร ประมง และปศุสัตว์และลดต้นทุนจำก ปัจจัยกำรผลิตต่ำง ๆ 
2. ส่งเสริมกำรน ำผลกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำและคัดเลือกสำยพันธุ์ที่เหมำะสม 

กับพื้นท่ี และพัฒนำกระบวนกำรเพำะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่ำงถูกต้องเหมำะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
3. น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภำค กำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ของสถำบันกำรเกษตรกร และสร้ำงควำม มั่นคงในอำชีพและรำยได้ให้แก่เกษตรกร 
 
กลยุทธ์ 2.2 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูง 
1. พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเหมำะสมกับผลิตผลในพื้นท่ี โดยกำรน ำผลงำนวิจัย และนวัตกรรมใหม่มำประยุกต์ใช้

เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือน ำวัสดุเหลือท้ิง จำกกระบวนกำรผลิต/แปรรูป มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโรงงำน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนำ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ตำมแนวทำงและกระบวนกำรท่ีวำงไว้ 
3. พัฒนำสินค้ำประมงและสัตว์น้ ำมูลค่ำสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
กลยุทธ์ 2.3 กำรส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรตลำด 

1. พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรวิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกำรตลำดทำง กำรเกษตร 
2. พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรเครือข่ำย เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ำยและสถำบัน เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันเกษตรกรให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ และช่วยเหลือ

สมำชิกในด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด 
4. ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลำงกำรค้ำเกษตรของกลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝ่ังอันดำมัน เพื่อเช่ือมโยงและ

กระจำยสินค้ำไปสู่ภูมิภำคท้ังในและต่ำงประเทศ 
กลยุทธ์ 2.4 กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร และผู้ประกอบกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

1. กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสำหกิจชุมชนหรือ รูปแบบบริษัทประชำ
รัฐ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 

2. สร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีควำมรู้ท้ังทำงทฤษฎีและกำรปฏิบัติเพื่อไปประกอบ อำชีพเกษตรกรรมและ
เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่เกษตรกรรำยอื่น เพื่อให้เกิดกำร พัฒนำกำรเกษตรที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพต้นทุนมนุษย์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 3.1 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีศักยภำพ รองรับต่อกำร  เปลี่ยนแปลง 
1. พัฒนำและส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของประชำชนในระดับชุมชนและหมู่บ้ำนเพื่อร่วมกันสนับสนุน 

อนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมท้ังมรดกทำงวัฒนธรรม 
2. พัฒนำและส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษำ เกียรติภูมิ 

ผลประโยชน์ของชำติ และสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน และให้ควำม ร่วมมือในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชำชนได้ร่วมกันในกำรอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และ ส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณี อันดีงำมของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.2 กำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน 

1. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงควำมรู้ทำงวิชำกำร กำรพัฒนำทักษะ วิชำชีพให้กับ บุคลำกรภำยนอก
สถำนศึกษำและผู้ท่ีขำดโอกำส ให้มีศักยภำพในกำรรองรับ ธุรกิจกำรท่องเท่ียว 

2. พัฒนำบุคลำกรของชุมชนให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของภำคธุรกิจกำร ท่องเท่ียวให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของชุมชนในท้องถิ่น 

3. พัฒนำคุณภำพบุคลำกรทุกภำคส่วนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ เทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำร 
และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน 

4. พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวขนำดเล็กและวิสำหกิจชุมชนให้มี ควำมสำมำรถในกำร
บริกำรจัดกำรท่องเท่ียวตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
กลยุทธ์ 3.3 กำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนชุมชน 

1. พัฒนำและยกระดับกระบวนกำรมีส่วนรว่มของชุมชน ให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยนื 
2. สร้ำงเสริมจิตส ำนึกประชำชนและพลเมืองในพื้นท่ีในกำรเป็นเจ้ำบ้ำน เจ้ำเมืองท่ีดี 
3. พัฒนำและยกระดับชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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แผนพัฒนำจังหวัดสตูล 5 ป ี(พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) 

วิสัยทัศน์ (vison) 
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยำรธรณีโลก เศรษฐกิจม่ังคง 

สังคมน่ำอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อำเซียน” 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดสตูล 
 เศรษฐกิจจังหวัดมีกำรขยำยตัว เศรษฐกิจชุมชนเติมโต สตูลเป็นเมืองอุทยำนธรนโีลกและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ช้ันน ำท่ีได้มำตรฐำนสำกล ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี สังคมสันติสุขและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  
๑. พัฒนำเศรษฐกิจภำพรวมของประชำชนในจังหวัด โดยกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรเกษตร และส่งเสริม

กำรสร้ำงรำยได้จำกแหล่งท่องเท่ียวทั้งทำงบก และทำงทะเล 
 ๒. ยกระดับมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรของอุทยำนธรณีโลกสตูล และสำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรมส่ีวนร่วมกับกำรท่องเท่ียว เชิงนิเวศในพื้นท่ีได้อย่ำงสมดุล และยั่งยืน 
 ๓. สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีรักสงบ สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำง

สันติสุข โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัดสตูล 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม จำกอุทยำนธรณีโลก  กำรท่องเท่ียว 

กำรเกษตรและกำรค้ำสู่อำเซียนท่ีเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
ประเด็นกำรพัฒนำที่  ๒ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและอุทยำนธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วม

อย่ำงสมดุล 
ประเด็นกำรพัฒนำที่  ๓  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภำพชีวิตบนฐำนของปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดัสตูล 
  วิสัยทัศน์ (vison) 
                   “เมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดับโลก   เกษตรยั่งยืน   สังคมน่ำอยู่” 
  พันธกิจ 

๑. พัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศสู่มำตรฐำนโลก 
๒. ส่งเสริมให้ท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรรวมกลุ่มแปรรูป กำรลดต้นทุนสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

และพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร 
๓. พัฒนำและเช่ือมโยงโครงข่ำยคมนำคมให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมำณจรำจรและอ ำนวยควำม 

สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว กำรเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดและกำรใช้ผังเมืองรวม 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมและเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมและรักษำส่ิงแวดล้อมท่ีดีโดยยึดหลักควำมสมดุลระหว่ำงกำรเป็นเมืองกับชนบท 
๕. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญำด้ังเดิมของสตูล โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
๖. พัฒนำกำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ได้มำตรฐำน 
๗. ส่งเสริมกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประกอบด้วย 
  ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
           ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่ำงยั่งยืน 
         ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนได้มำตรฐำนและเช่ือมโยงอย่ำงท่ัวถึง 
  ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
          ยุทธศำสตร์ท่ี 6 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เกิดควำมยั่งยืน สังคมสงบสุข 
          ยุทธศำสตร์ท่ี 7  บริหำรจัดกำรองค์อย่ำงมีธรรมำภิบำล 

  
๒. ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
           ๒.๑ วิสัยทัศน ์
  คนสุขภำพดี        อยู่อย่ำงพอเพียง            ร้อยเรียงวิถีชุมชน   
        สังคมสวัสดิกำร    ต ำบลจัดกำรตนเอง         องค์กรกำรเรียนรู้ 

 ๒.๒ ยุทธศำสตร์ 
                    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ๗ ด้ำน ประกอบด้วย 

       ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
                     ๑.๑ พัฒนำ ปรับปรุงสถำนท่ีท่องเท่ียวและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้มีมำตรฐำน 
  ๑.๒ พัฒนำศักยภำพกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและ 
ท้องถิ่น 
  ๑.๓ พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวให้มีควำมรู้และทักษะในกำรให้บริกำร กำรป้องกันและบรรเทำ
อุบัติภัย 
            ๑.๔ ประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงท้ังในและต่ำงประเทศ 
  ๑.๕ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรท่องเท่ียวที่หลำกหลำยตลอดท้ังปี    
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่ำงยั่งยืน 
  ๒.1 พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตด้วยกำรใช้เทคโนโลยีกำรเกษตร 
  ๒.๒ กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม เพื่อกำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและกำรตลำด 
  ๒.๓ สนับสนุนกำรวิจัย และเพิ่มศักยภำพ และสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรอย่ำงยั่งยืน 

๒.4 กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนได้มำตรฐำนและเชื่อมโยงอย่ำงทั่วถึง 
  ๓.๑ ก่อสร้ำงซ่อมแซม บ ำรุงรักษำถนน สะพำน รำงระบำยน้ ำ และระบบวิศวกรรมจรำจร ให้มีควำม
เช่ือมโยงระหว่ำงท้องถิ่น 
  ๓.๒ ก่อสร้ำง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเข่ือนกั้นตล่ิงรมิแม่น้ ำและทะเล 
            ๓.๓ จัดให้มีซ่อมแซมบ ำรุงรักษำสถำนีขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสำรที่สะดวกและปลอดภัยท้ังทำงบกและ      
ทำงน้ ำ 
  ๓.4 สนับสนุนกำรจัดท ำ ปรับปรุงผังเมืองและกำรบังคับใช้ให้เป็นไปตำมผัง 
  ๓.5 ก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพื่ออุปโภค บริโภคและกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 
  ๓.6 พัฒนำระบบไฟฟ้ำ สำรสนเทศและกำรส่ือสำรอย่ำงท่ัวถึง 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 4 จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
  ๔.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้ำงควำมมั่นคงทำงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
  ๔.๒ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขยะ ส่ิงปฏิกูล และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
  ๔.๓ ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
               ๕.1 สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปญัญำท้องถิ่นโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

๕.2 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
  ๕.๓ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เกิดควำมยั่งยืน สังคมสงบสุข 
      ๖.๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย และ
กำรศึกษำตลอดชีวิต 
         ๖.๒ กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
    ๖.๓ ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
             ๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันโรค กำรควบคุมโรค และกำรสำธำรณสุข 
            ๖.๕  ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
            ๖.๖ ส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
            ๖.๗ พัฒนำสนำมกีฬำ ลำนกีฬำ และสวนสำธำรณะให้ได้มำตรฐำน 
            ๖.๘ พัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำและนันทนำกำรให้มีควำมรู้และทักษะท่ีสูงขึ้น และส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงต่อเนื่อง         

ยุทธศำสตร์ที่ 7 บริหำรจัดกำรองค์อย่ำงมีธรรมำภิบำล 
  ๗.๑ กำรวำงแผนและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  ๗.2 กำรพัฒนำและจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถำนท่ีให้สำมำรถตอบสนองต่อกำร                         
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีมีประสิทธิภำพ 
            ๗.3 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมำภิบำลเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคคลำกร 
            ๗.๔ ส่งเสริม สนับสนุนประชำธิปไตยควำมเสมอภำค ควำมสมำนฉันท์และสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน 
  ๗.๕ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของท้องถิ่นอย่ำงถั่วถึง 
          ๒.๓ เป้ำประสงค ์
  ๑. เพื่อพัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
  ๒. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่ำงยั่งยืน 
  ๓. เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนได้มำตรฐำนและเช่ือมโยงอย่ำงท่ัวถึง 
  ๔. เพื่อจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
  ๕. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๖. เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เกิดควำมยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  ๗. เพื่อบริหำรจัดกำรองค์อย่ำงมีธรรมำภิบำล 
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๒.๔ ตัวชี้วัด 
       ๑. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้อง

ได้คุณภาพงานท่ีดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
       ๒. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
๒.๕ ค่ำเป้ำหมำย 

  ๑  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
  ๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่ำงยั่งยืน 
  ๓. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนโครงสร้ำงพื้นฐำนได้มำตรฐำนและเช่ือมโยงอย่ำงท่ัวถึง 
  ๔. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
  ๕. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๖.  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เกิดควำมยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  ๗. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 

๒.๖ กลยุทธ์ 
๑.  พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
๒.  พัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืนชีวิต 

  ๓.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 ๔.  พัฒนาการจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 

  ๕.  พัฒนากำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
  ๖.  พัฒนาคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เกิดควำมยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  ๗.  พัฒนากำรบริหำรจัดกำรองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 

๒.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
    จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
 จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ ท่ีส้าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน้ามาเป็นแนวทางก้าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจน 
จะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน้าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี
และเหมาะสม  เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มี
คุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วน
ต้าบลนาทอน 
           จึงได้ก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) "ต ำบลจัดกำรตนเอง สังคมสวัสดิกำร องค์กรกำร
เรียนรู้  โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีดีและเหมำะสม  จัดท ำธรรมนูญสุขภำพ เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดอนำคตของ
ต ำบลนำทอน " 
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๒.๘ ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

                ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน มุ่งพัฒนา ๗ ด้าน ได้แก่  ด้าน
พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ด้านสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขและด้านบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
๓. กำรวิเครำะห์เพื่อพฒันำท้องถิน่ 
 ๓.๑ กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของ
ท้องถิ่นในอนำคต SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้  

จุดแข็ง (Strength-S) 
๑. พื้นท่ีต ำบลนำทอน เป็นพื้นท่ีท่ีมีเส้นทำงสำมำรถเช่ือมกับหลำยต ำบลและหลำยอ ำเภอ 
๒. ประชำชนอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข ไม่มีควำมขัดแย้งทำงด้ำนศำสนำ 
๓. มีผลผลิตทำงกำรเกษตรและกำรท ำประมงท่ีสมบูรณ์ 
๔. มีกำรจัดต้ังกลุ่มอำชีพ และมีกำรรวมกลุ่มของประชำชน 
๕. มีศูนย์เด็กเล็กรองรับกำรศึกษำก่อนวัยเรียนท่ีได้มำตรฐำน 
๖. มีศูนย์กำรเรียนชุมชน เพื่อรองรับกำรศึกษำนอกระบบ 
๗. มีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และยึดเหนี่ยวจิตใจของคน 
    ในชุมชน 
๘. มีศูนย์ อปพร. ด ำเนินงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรรักษำควำมปลอดภัย 
    ในหมู่บ้ำน และสถำนีต ำรวจภูธรทุ่งหว้ำ 
๙. ในพื้นท่ีไม่มีปัญหำก่อกำรร้ำย ประชำชนพุทธ/อิสลำม อยู่กันอย่ำงสันติ 
๑๐. ประชำชนให้ควำมส ำคัญในกำรออกก ำลังกำย โดยเฉพำะกีฬำฟุตบอล 

จุดอ่อน (Weakness-W) 
๑. อบต.มีรำยได้จำกกำรจัดเก็บเองน้อย งบประมำณส่วนใหญ่ได้รับกำรอุดหนุนจำกส่วนกลำง 
๒. กำรคมนำคมในเขตหมู่บ้ำนยังไม่สะดวกเท่ำท่ีควร 
๓. ระบบสำธำรณูปโภคยังไม่ท่ัวถึง 
๔. สถำนท่ีท่องเท่ียว ไม่มีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี 
๕. เกษตรกรขำดควำมกระตือรือร้นในกำรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนำสินค้ำเกษตรและไม่มีตลำด  
   รองรับผลผลิตทำงกำรเกษตร 
๖. ไม่มีโรงพยำบำล 
๗. ขำดแหล่งน้ ำและระบบชลประทำน ในกำรท ำกำรเกษตร 
๘. พื้นท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่ำชำยเลนและพื้นท่ีไม่มีเอกสำรสิทธิ์ จึงเป็นปัญหำท่ีไม่ 
    เอื้อต่อกำรลงทุนและกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
๙. สินค้ำทำงกำรเกษตรรำคำไม่แน่นอนและรำคำตกต่ ำ 
๑๐. ขำดควำมร่วมมือในกำรประสำนงำน บูรณำกำรท่ีดี 
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โอกำส  (Opportunity-O) 
๑. หน่วยงำนรำชกำรอื่นสนับสนุนให้กำรช่วยเหลือ 
๒. กำรสนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำให้เข้ำถึงควำม 
    ต้องกำร ของประชำชนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ และควำมต้องกำรของประชำชน 
๓. มีกำรประสำนงำนท่ีดีระหว่ำง อบต.กับชุมชน 
๔. เป็นพื้นท่ีติดทะเลอันดำมัน 
๕. มีกำรเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวทำงฝ่ังทะเลอันดำมัน สำมำรถดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งชำวไทย 
    และต่ำงประเทศ 
๖. ควำมไม่สงบเรียบร้อยในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีผลกระทบต่อกำรท่องเท่ียว กำร 
    ด ำรงชีวิตและกำรลงทุน 

อุปสรรค (Threat-W) 
๑. งบประมำณในกำรพัฒนำมีอย่ำงจ ำกัด 
๒. กำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงไม่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน และไม่เป็นไปตำมกฎหมำยกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. กฎระเบียบไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรพัฒนำป่ำชำยเลนและอุทยำนแห่งชำติ 
๔. กระแสโลกำภิวัฒน์มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรม 
๕. รำคำของสินค้ำกำรเกษตรขึ้นอยู่กับกำรแปรผันของตลำด 
๖. ระเบียบ/หนังสือสังกำรไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
๗. ส่วนรำชกำรไม่ถ่ำยโอนงบประมำณ ตำม พ.ร.บ.แผนกระจำยอ ำนำจ 

   ๓.๒ กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
    ๓.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

  - รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมีพื้นท่ีในต้าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

          - การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
       ๓.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone น่ันเอง จะท าให้มผีลประโยชน์อ านาจต่อรองตา่งๆ กับคู่ค้า

ได้มากขึ้น และการน าเข้า สง่ออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสนิค้าบางชนิดที่แตล่ะประเทศอาจจะขอไว้ไม่

ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสนิค้าอ่อนไหว) Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ 

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วันน้ันจะท าให้ภูมภิาคนีเ้ปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) 

หรอืแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 
๑. การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกัน 

๒. การเป็นภูมภิาคที่มีขดีความสามารถในการแข่งขันสูง 



 

๓. การเป็นภูมภิาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

๔. การเป็นภูมภิาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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จากการที่องค์การบรหิารสว่นต าบลนาทอนได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ้านวน ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 
จึงวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

๑. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 

                    องค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอนต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็น      สวน
มะนาวแม่เขียว การท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ่ำวพ็อก  ถ้ ำเขำนำงด ำ และแหล่งท่องเท่ียวอุทยำนธรณีเชิงนิเวศ 

ในต ำบลนำทอน  และต้องเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำ ป้ำยบอกแหล่งท่องเท่ียวท่ีภำษำอังกฤษ  เพื่อพัฒนาไปสู่ความ
ยั่งยืนอย่ำงมีคุณภำพของแหล่งท่องเท่ียวในต้าบล 

๒. ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่ำงยั่งยืน 

                    องค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอนต้องเร่งส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้และกำรใช้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรประกอบอำชีพ รวมท้ัง กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม เพื่อกำรแปรรูปสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและ 

กำรตลำด เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตรเพิ่มประสิทธิภำพและเพิ่มศักยภำพภำคเกษตรอย่ำงยั่งยืน และสำมำรถ
แข่งขันกับประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ 
         ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอนต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหล่ังไหลเข้ามาของ
ประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเท่ียว คนท้างาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ส้าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ้าเป็น เป็นต้น 

  ๔.  ยุทธศำสตร์จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน   
                  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็ย่อมมีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม ขยะมีจ านวนที่มากขึ้น 

การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ดว้ยสาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ท าให้ที่ท ากิน 

ไมเ่พียงพอต่อความต้องการ แล้วไม่มทีี่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่  องค์การบรหิารสว่นต าบลนาทอนต้องสง่เสริม

ให้ประชาชนตระหนักถงึการการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดกำรขยะ ส่ิง
ปฏิกูล และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
                ๕.  ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

                  ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้าน
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส้าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้าง       อัตลักษณ์
อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม  

              ท้าให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน ส่งเสริม โดยกำรปลุกจิตส ำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่ำแก่น
สำรและควำมส ำคัญของภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมตำมประเพณีและวัฒนธรรมต่ำง ๆ สร้ำง
จิตส ำนึกของควำมเป็นคนท้องถิ่นนั้น ๆ ท่ีจะต้องรว่มกันอนุรกัษ์ภูมิปัญญำท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ังสนับสนุน
ให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภำพชีวิตและควำมเป็นมำของชุมชน อันจะสร้ำงควำมรู้และ
ควำมภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 
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   ๖. ยุทธศำสตร์ พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้เกิดควำมยั่งยืน สังคมสงบสุข 

  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเช่ียวชาญในการส่ือสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนนั้น 
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน ได้รับการสนับสนุน การหน่วยสันติภาพ ส่งชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนในพืน้ท่ี และร่วมกิจกรรมต่าง ๆกับเยาวนต้าบลนาทอน เยาวชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่ม
มากขึ้น  อีกท้ังปัญหาสังคมปัญหาการแบ่งชนช้ัน ถ้าคนไทยท้างานกับคนต่างชาติท่ีด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ัน 

กันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพิ่มข้ึนอย่างมากจากชนนั้นท่ีมีปัญหาคนจะท้าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย   
            ๗. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรองค์กร  อย่ำงมีธรรมำภิบำล 

       ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมท้ังปัญหาการ
ก่อการร้ายท่ีเป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล้าพัง 

    องค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอนต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อส่ือสารกับชาวต่างชาติท่ีต้องการท้า
นิติกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ้ารุงท้องท่ี การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจ้าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ีส่ือสารกับผู้ใช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

49 
ส่วนที่ 3 

กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิน่ไปสู่กำรปฏบิตัิ 
 ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

ท่ี ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๑ ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรท่องเท่ียว
อย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน   

บริกำรชุมชน
และสังคม 

แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

กอง
กำรศึกษำฯ 

ทุกกอง 
ในอบต. 

๒ ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ภำคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่ำงยั่งยืน 

กำรเศรษฐกิจ แผนงำนกำรเกษตร ส ำนักปลัด ทุกกอง 
ในอบต. 

๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนได้มำตรฐำนและเช่ือมโยง
อย่ำงท่ัวถึง 

บริกำรชุมชน
และสังคม 
 

แผนงำนเคหะและชุมชน/
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน/แผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

กองช่ำง ทุกกอง 
ในอบต. 

๔ ยุทธศำสตร์จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่อย่ำง
ยั่งยืน 

กำรเศรษฐกิจ แผนงำนกำรเกษตร กอง
สำธำรณสุข
ฯ 

ทุกกอง 
ในอบต. 

๕ ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

บริกำรชุมชน
และสังคม 

แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรมและ นันทนำกำร 

กอง
กำรศึกษำฯ 

ทุกกอง 
ในอบต. 

๖ ยุทธศำสตร์ พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนให้เกิดควำมยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

-บริกำรชุมชน
และสังคม 
-บริหำรงำน
ท่ัวไป 
-กำรด ำเนินงำน
อื่น 
 

-แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงำนกำรศึกษำ 
-แผนงำนสำธำรณสุข 
-แผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน 
-แผนงำนงบกลำง 

กอง
สวัสดิกำร
สังคม/ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

๗ ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรองค์กร
อย่ำงมีธรรมำภิบำล 

บริหำรงำน
ท่ัวไป 

บริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักปลัด ทุกกอง 
ในอบต. 
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2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล 

 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑.) ยุทธศำสตร์ 
พัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำง
มีคุณภำพและย่ังยืน 
    แผนงำน 
๑.๑ กำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 
 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
12,893,000.- 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

25,187,800.- 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

13,563,800.- 

     
 
 
 

12 

 
 
 
 
12,943,800.- 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
12,503,800.- 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

77,092,400.- 

รวม 7 12,893,000.- 15 25,187,800.- 12 13,563,800.- 12 12,943,800.- 6 12,503,800.- 52 77,092,400.- 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

          ๒) ยุทธศำสตร์ สร้ำง
ควำมเข้มแข็งภำพเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มัง่คงอย่ำง
ย่ังยืน 
  แผนงำน 
         ๒.๑ กำรเกษตร 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

120,000.- 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

260,000.- 

 
 
 
 
 

11 
 

 
 
 
 
 

240,000.- 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
240,000.- 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

240,000.- 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
1,100,000.- 

รวม 6 120,000.- 11 260,000.- 11 240,000.- 11 240,000.- 11 240,000.- 50 1,100,000.- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

         ๓) ยุทธศำสตร์ 
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ได้มำตรฐำนและเชื่อมโยง
อย่ำงทั่วถึง 
   แผนงำน 
      ๓.๑ เคหะชุมชน 
      ๓.๓ อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

 
 
 
 
 

4 
16 

 
 
 
 
 

604,000.- 
17,794,000.- 

 
 
 
 
 

5 
42 

 
 
 
 
 

45,99,600.- 
30,383,700.- 

 
 
 
 
 

5 
52 

 
 
 
 
 

725,000.- 
48,066,340

.- 

 
 
 
 
 

5 
42 

 
 
 
 
 

720,000.- 
28,740,500

.- 

 
 
 
 
 

4 
10 

 
 
 
 
 

6,570,000.- 
4,400,000.- 

 
 
 
 
 

22 
162 

 
 
 
 
 

48,412,000.- 
129,384,540.

- 

รวม 21 18,398,000.- 47 34,982,300.- 59 48,791,340
.- 

47 29,460,500
.- 

14 10,970,000.- 184 177,796,540.
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

         ๔) ยุทธศำสตร์ จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สู่สังคมน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน 
      แผนงำน 
 ๔.๑  แผนงำน เคหะและชุมชน 
 ๔.๒ แผนงำน  กำรเกษตร 

 
 
 
 

3 
2 

 
 
 
 

200,000.- 
40,000.- 

 
 
 
 

3 
6 

 
 
 
 

200,000.- 
280,000.- 

 
 
 
 

4 
6 

 
 
 
 

250,000.- 
230,000.- 

 
 
 
 

4 
5 

 
 
 
 

250,000. 
210,000.- 

 
 
 
 

4 
3 

 
 
 
 

250,000.- 
60,000.- 

 
 
 
 

18 
22 

 
 
 

 
1,150,000.
800,000.- 

รวม 5 240,000.- 9 480,000.- 10 480,000.- 9 460,000.- 7 310,000.- 40 1,950,000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

 5) ยุทธศำสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ  
วัฒนธรรม จำรีตประเพณี  
และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
    แผนงำน 
 ๕.๑ แผนงำน ศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

340,000.- 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

560,000.- 

 
 
 
 

18 

    
 
 
 

650,000.- 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

650,000.- 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 
650,000.- 

 
 
 
 

81 

 
 
 
 
2,850,000.- 

รวม 11 340,000.- 16 560,000.- 18 650,000.- 18 650,000.- 18 650,000.- 81 2,850,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐1 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล 
 

ยุทธศำสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนว
น

โครงก
ำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนว
น

โครงก
ำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

         ๖) ยุทธศำสตร์ พัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนให้
เกิดควำมย่ังยืน สังคมสงบสุข 
       แผนงำน 
๖.๑ แผนงำน รักษำควำมสงบ
ภำยใน 
๖.๒ แผนงำนกำรศึกษำ 
๖.๓ แผนงำนสำธำรณสุข 
๖.๔  แผนงำนสังคมสงเครำะห ์
6.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 
๖.๕ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนำ
ธรรมและนันทนำกำร 

 
 
 
 
6 
 

25 
20 
13 
3 
 
8 

 
 
 
 

1,517,000.- 
 

10,790,000.- 
2,268,500.- 
8,355,000.- 

310,000.- 
 

650,000.- 

 
 
 
 

9 
 

28 
27 
14 
13 

 
12 

 
 
 
 

1,235,000.- 
 

9,900,000.- 
1,521,500.- 
8,455,000.- 

579,000.- 
 

3,670,000.- 
 
 

 
 
 
 

10 
 

29 
24 
14 
10 

 
12 

 
 
 
 

1,655,000.- 
 

8,990,000.- 
1,392,500.- 
8,306,000.- 

555,000.- 
 

1,990,000.- 

 
 
 
 

9 
 

24 
23 
14 
8 
 

10 

 
 
 
 

1,455,000.- 
 

8,790,000.- 
1,242,500.- 
8,306,000.- 
445,000.- 

 
690,000.- 

 
 
 
 

9 
 

24 
23 
14 
8 
 

10 
 

 
 
 
 

1,455,000.- 
 

8,790,000.- 
1,242,500.- 
8,306,000.- 
445,000.- 

 
690,000.- 

 
 
 
 

43 
 

130 
117 
55 
52 

 
52 

 
 
 
 

7,317,000.- 
 

47,260,000.- 
7,667,500.- 

41,728,000.- 
2,334,000.- 

 
7,690,000.- 

รวม 72 23,890,500.- 103 25,360,500.- 99 22,888,500.- 80 20,928,500 88 20,928,500.- 451 71,462,500.- 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล 

ยุทธศำสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

      ๗) ยุทธศำสตร์ 
บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำง
มีธรรมำภิบำล 
     แผนงำน 
 7.1 แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป    

 
 
 
 

11 
 

 
 
 
 

2,158,000.- 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

3,555,000.- 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

5,565,000.- 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

3,160,000.- 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

3,160,000.- 

 
 
 
 

78 

 
 
 
 

17,598,000.- 

รวม 11 2,158,000.- 16 3,555,000.- 21 5,565,000.- 15 3,160,000.- 15 3,160,000.- 78 17,598,000.- 
รวมท้ังสิ้น 133 58,039,500.- 217 65,197,800.- 230 92,177,640.- 192  159 48,762,300.- 936 349,849,440.- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 



 

 
 
 
 
 



 

20 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

๑. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
         ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตาม
ปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง” 

          ความม่ันคง  
          การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย และการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  

• ความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง  
            • ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
            • ระบบการเมืองที่ม่ันคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก    
ธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
            • ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน ้า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

    ความม่ังคั่ง 
        • ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหล่ือม
ล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างมีพลัง 

• ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

     ความยั่งยืน 
          • การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
       • การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
     • มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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  ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 
             เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง ความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านความ ม่ันคง 
            • เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์ 
            • ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ ากระจาย
อ านาจ และสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
            • ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุข
และ แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
            • บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล โดยพัฒนาความร่ วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความ มั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย พัฒนาพื้นท่ีชายแดนและชายฝ่ังทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์
ด้าน วัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นท่ีทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองท้ังระบบ 
              • พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธ์ กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
            • พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลังและ
ยุทโธปกรณ์ ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
และ มิตรประเทศ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
            • พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และ การปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 
            • ปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนดการบริหาร
จัดการท่ี ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับการติดตาม  
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

   ๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน 
                   • รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงินให้มี
ความ สอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปล่ียน และสร้างความเช่ือมั่นใน  
ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
             • ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ท้ังภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์ จังหวัดท่ีสะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นท่ี และให้อยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
 



 

22 
 

            • พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและ 
ระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 
            • พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบ
ใหม่ให้มี จุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
ตลอดจน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ  และ
รณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัว  และเตรียมความ
พร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 
            • พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
             • พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ท่ีเข้มแข็งเพื่อเป็นพลัง
ขับเคล่ือน เศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การ แข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและ  
อุตสาหกรรมดิจิตอล 
            • ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
            • พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่ม
ประชาชน/ เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
            • เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความ
เจริญสู่ภูมิภาค สร้างความ มั่นคงในพื้นท่ีชายแดน เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านท้ังในด้านการผลิตร่วมและช่องทาง
การตลาดร่วมกัน 
            • พื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีสูง มีบริการ
ทันสมัย ใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

• พื้นท่ีเมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่าง ประหยัด จัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต 
มีระบบรางเช่ือมโยงเมือง ศูนย์กลางความเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขี ด
ความสามารถสูง 
            • สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ท้ังใน
ระดับทวิภาคี และ พหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหล่ือมล้ าอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน   
            • ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการ
ด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเป็น
ฐาน ความร่วมมือในเอเชีย 
            • ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยใน
ต่างประเทศ 
            • ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร 
ด้าน ส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ 
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            • ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจต่างๆ 
และแก้ไข ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศและ
องค์กร ระหว่างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ  
            • เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคและ ภูมิภาค รวมท้ังประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านการเงินและทาง
เทคนิคกับ ประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ 
             • สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้ากับ
กลุ่มประเทศ ก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงท่ีมี
ผลบังคับ ใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมท้ังวางแนวทางป้องกันผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้น 
            • สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ท่ีมีต่อการ พัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังด าเนินการเชิงรุกในการสร้าง
ความเข้าใจ ความเช่ือมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ของประเทศไทย 

 ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ คน 
               • การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม
ต้ังแต่ในครรภ์และ ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการต้ังครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (๒) วัยเรียน (๓) วัยรุ่น/
นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ  
               • การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่ม 
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมท้ังให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  
             • การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี 
สร้างและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพเพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพ
ท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
              • การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จิตส านึก
สาธารณะ ควบคู่ไปกับ การสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกใน
ครอบครัว 

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม 
    • การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความมั่นคง

ทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงเป็นธรรมท้ังในด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ฐานทรัพยากร
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

  • การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ ๓ กองทุน เพื่อให้ เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหล่ือมล้ าในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาล ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
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• การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
• การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

โดยการฟื้นฟู บทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐานรากท่ีเข้มแข็ง
ในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

  • พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
ส่ือมวลชน มีการปรับปรุง ระบบตรวจสอบส่ือ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันส่ือ
โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ 

 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
   • ปกป้องรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท าลายป่า 

อย่างเข้มงวด 
   • ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม้บนพื้นฐานให้ คน

และชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์     

     • วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง  
• เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
  • ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

• สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง ถูกต้อง
และต่อเนื่อง 

  • ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
  • เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  • ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

• ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง ของ  
  ธุรกิจ 

 ๖. ยุทธศาสตร์ด้าน การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 
             • ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและลดความเหล่ือมล้ า 
              • ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายท่ีเป็น
กรอบ ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 
              • มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพื้นท่ีและประเด็นวาระการพฒันาเป็นตัวตั้ง และให้ประชาชน
เข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 
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              • พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน 
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นท่ีเป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบ ยึดพื้นท่ีเป็น
ตัวตั้ง รวมท้ังวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ ขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
                   • วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ    
               • สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ 
                       แลกเปล่ียนบุคลากรระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน  

• เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งต้ัง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดย  
  ค านึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 

              • พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ                            
              • พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท าฐานข้อมูล 
                       งานบริการท่ีมี ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
             • ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
     วิสัยทัศน์    สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต้องให้ความส าคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมี
รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว       
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

              ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
           เป้าหมายท่ี ๑ คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้ความสามารถท่ีจะเป็นฐานใน การพัฒนาประเทศ 
                แนวทางการพัฒนา  

• ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม  
• พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ ชีวิตท่ี  
  พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  
• ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการ ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
  ตลาดงาน  
• พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีโอกาส เข้าสู่ตลาดงานเพิ่มข้ึน  
• การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

          เป้าหมายท่ี ๒ คนไทยมีการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          แนวทางการพัฒนา  
       • ขยายผลความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้เช่ียวชาญในการยกระดับ  
              คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

                • ส่งเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา  
      • พัฒนาคุณภาพครู  
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      • พัฒนาส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
        • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัด โรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

           เป้าหมายท่ี ๓ คนไทยมีพฤติกรรม เส่ียงทาง สุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
        แนวทางการพัฒนา 

   • พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ ด้วยตนเอง 
     • พัฒนารูปแบบการออกก าลังกาย และโภชนาการ 
    • ควบคุมการส่งเสริมการตลาด ในผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อ สุขภาพ 
     • สร้างกลไกในการจัดท านโยบาย สาธารณะท่ีต้องค านึงถึง ผลกระทบต่อสุขภาพ 

         เป้าหมายท่ี ๔ คนไทยมีจิตส านึก พลเมืองและมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมไทย 
                  แนวทางการพัฒนา 

  • การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข ของสถาบันครอบครัวในการ บ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ  
  • การหล่อหลอมคนไทยให้มี ความเป็นพลเมืองท่ีดี และภาคธุรกิจท าธุรกิจเพื่อสังคม 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
           เป้าหมายท่ี ๑   ลดปัญหาความเหล่ือมล้ าด้าน รายได้ของ กลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน 
และแก้ไขปัญหา ความยากจน 
                 แนวทางการพัฒนา  

  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ เพื่อ ขยายความคุ้มครองทาง
สังคมและการจัดสวัสดิการท่ีสามารถเจาะจง กลุ่มเป้าหมายได้  

• การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง ความเข้มแข็งการเงินฐาน
ราก โดยสร้างและพัฒนาผู้นาการเปล่ียนแปลงใน ชุมชน เสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาใน ชุมชน ส่งเสริมการใช้ ICT ในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน ส่งเสริม การประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับ  

• การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ีมีรายได้
น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการ จัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน จัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิง
พื้นท่ี ท่ีมีการก าหนดเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม ควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายท่ี ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ ภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
   • การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้
ต่ าสุด อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึง การศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องการจัดบริการด้าน 
สุขภาพให้กับประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล การเพิ่มแต้มต่อในการ จัดการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 

 • การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้ เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ี
ตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนา ศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 

  • การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมท่ัวถึง ท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 

  • การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหาร และการตัดสินใจท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
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       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
         เป้าหมายท่ี ๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
                แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง 

 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
• พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  
• ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  • ปรับโครงสร้าง ฟื้นฟู และพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจท่ีมีปัญหาฐานะ การเงิน 
  • ลดความเส่ียงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม 

• กระจายอ านาจการปกครองทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• ทบทวนบทบาทของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในการจัดบริการ สาธารณะ แนวทางการพัฒนา

ด้านการเงิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน ขยายการเข้าถึง บริการทางการเงิน พฒันา
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ และเพิ่ม ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เป็นกลไก 
ท่ีสนับสนุนด าเนินนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       เป้าหมายท่ี ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

แนวทางการพัฒนา 
  • การพัฒนาภาคการเกษตร โดยพัฒนาแหล่งน้ า ขยายโอกาสในการเข้าถึง พื้นท่ีท ากิน เสริมสร้างขีด

ความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรม เกษตร เร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง และพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร 

  • การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม ศักยภาพปัจจุบัน และ
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต  

• การพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว โดยเสริมสร้างขีดความสามารถ การแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภาคบริการให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคบริการและ 
การท่องเท่ียว และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว  

• การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน เพื่อรองรับความเป็นชาติการค้า  
• การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ฝีมือ แรงงาน ระบบทรัพย์สินทาง

ปัญญา และกฎระเบียบต่างๆ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
             เป้าหมายท่ี ๑ เพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน ของรัฐ  
               แนวทางการพัฒนา  

    • อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรป่าไม ้ 
   • ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
   • พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดิน ของรัฐ  
   • คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝ่ัง  
   • วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่  

       เป้าหมายท่ี ๒ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรนาในพื้นท่ี ๒๕ ลุ่มนาของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัยและเท่า
เทียม  
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    แนวทางการพัฒนา 

    • สนับสนุนให้มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ าท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า 
    • ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ังระบบอย่างยั่งยนื 

• น ากระบวนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรน้ า  
• สร้างความมั่นคงและเท่าเทียมด้านน้ าเพื่อการบริโภค อุปโภค และน้ าเพื่อ 

    เป้าหมายที ่๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ  

แนวทางการพัฒนา 
• เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
• เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ า และอากาศ 
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
• ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดล้อม อาทิ การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

       เป้าหมายที ่๔ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
           แนวทางการพัฒนา 
   • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ 
                       ภูมิอากาศ 

• บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ  
• การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ  

                      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความม่ันคง 
         เป้าหมายที ่๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
              แนวทางการพัฒนา 

    • จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    • เสริมสร้างความมั่นคงและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ 

        เป้าหมายที ่๒ ประเทศชาติมีความม่ันคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ น 
              แนวทางการพัฒนา 
                • สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีแตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

เป้าหมายที ่๓ พื นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 
                          แนวทางการพัฒนา 
                • ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมท้ังสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี 
          เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ น 
              แนวทางการพัฒนา 
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     • พัฒนาศักยภาพและความพร้อมก าลังป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
     • ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล 

        เป้าหมายที่ ๕ ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต้่ากว่าอันดับที่ ๒๐และด้านไซเบอร์ต้่ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของ
โลก 
             แนวทางการพัฒนา 
               • พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรอง ควบคู่กับการพัฒนาแผนหลักนิยมท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
         เป้าหมายที่ ๖ สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง 
                แนวทางการพัฒนา 
                 • พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การป้องกัน การเผชิญเหตุ ในภาวะวิกฤติ 
 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
           เป้าหมายที ่๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้อยูใ่น
อันดับสองของอาเซียน 
              แนวทางการพัฒนา 

    • ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

   • ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

  • เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
     เป้าหมายที ่๒ เพิ่มจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
           แนวทางการพัฒนา 

• เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข  
• พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร 
• เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายได้และเงินอุดหนุน 
  ของท้องถิ่น 

     เป้าหมายที ่๓ เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
             แนวทางการพัฒนา 

    • ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
    • ป้องกันการทุจริต โดยอุดช่องโหว่ของกฎหมายในการต่อต้านการทุจริต 
    • วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  

      เป้าหมายที ่๔ ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ้านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  
             แนวทางการพัฒนา 
              • ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

                   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ ระบบโลจิสติกส์ 
         เป้าหมายที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
            แนวทางการพัฒนา 
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                 • พัฒนาระบบขนส่งทางราง  ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง โครงข่ายทางถนนระบบ ขนส่งทางอากาศ 
และระบบขนส่งทางน้ า 
        เป้าหมายท่ี ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม 
           แนวทางการพัฒนา 
                •  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบ
การก ากับดูแลในระบบขนส่ง 
        เป้าหมายท่ี ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
              แนวทางการพัฒนา 
                  •  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบการอ านวย 
ความสะดวกทางการค้า และบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ 
        เป้าหมายท่ี ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
            แนวทางการพัฒนา 

  •  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
  •   จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  
 •   เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
  •   ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการพัฒนาพลังงานใน

ภูมิภาคอาเซียน  
         เป้าหมายที ่๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แนวทางการพัฒนา 

  - พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ ให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  
  - ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทยพัฒนา

ความรู้และทักษะของประชาชน  
  - สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

      เป้าหมายท่ี ๖ การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
            แนวทางการพัฒนา 

   - พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  
   - บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  
  - เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของระบบประปาท่ัว 
            ประเทศ 
  - เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา  

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

         - เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยเสริมสร้างนวัตกรรม
ภาคธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
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   - พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
          เป้าหมายท่ี ๒ เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

แนวทางการพัฒนา 
- เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการใน 

      อนาคต เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  
- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
- พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัยท้ังในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ดึงดูดบุคลากรผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ ให้มาท างานในประเทศไทย 
- ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ 

      คณิตศาสตร์ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
- พัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย 

         เป้าหมายท่ี ๓ เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี จัด
โดย IMD ให้อยู่ในล าดับ ๑ ใน ๓๐ 

แนวทางการพัฒนา 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ  
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
- สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดต้ังศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศ 
- สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ และหลากหลายเพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
- เร่งพฒันาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุทยาน 
  วิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
- สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ 
  ทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพันท่ีเศรษฐกิจ 

       เป้าหมายท่ี ๑ ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง และมีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมาก
ขึ้น 
          แนวทางการพัฒนา 
             - พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน / ยกระดับการท่องเท่ียวสู่นานาชาติ /เสริมสร้าง
มาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว 

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
- พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง  
- ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม /วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรม 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
- พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
- ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

           เป้าหมายท่ี ๒  เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และการ
เดินทางสะดวก 
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แนวทางการพัฒนา 
               - พัฒนาเมืองหลัก พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รักษาอัตลักษณ์ของเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง  
              - พัฒนาเมืองส้าคัญ อาทิ กรุงเทพฯ เมืองปริมณฑล ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ่ และ
เมืองใหม่บริเวณชุมทางเช่ือมโยงการขนส่งระบบรางท่ีเกิดขึ้นใหม่ท่ีส าคัญ  
         เป้าหมายที ่๓ พื นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            แนวทางการพัฒนา 
               - เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  
             - สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลัก 
             - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและ
การเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
        เป้าหมายที ่๔ พื นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม 
            แนวทางการพัฒนา 

- ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
- สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีและยกระดับกิจกรรมทาง 
  เศรษฐกิจในพื้นท่ี  
- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จาก 
  การพัฒนา  
- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

                   ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ ภูมิภาค 
           เป้าหมายที ่๑ ประเทศไทยมีบทบาทน้าในภูมิภาคทั งด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน 
                แนวทางการพัฒนา 
                    -  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
         เป้าหมายท่ี ๒ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชียกลุ่มอาเซียนและอนุภูมิภาค 
             แนวทางการพัฒนา 
                - พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนท่ีมี 
                       สมรรถนะสูงและเป็นท่ียอมรับในภูมิภาค 
          เป้าหมายที ่๓ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน มีความเชื่อมโยงกัน เพือ่รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
            แนวทางการพัฒนา 

               - ส่งเสริม Outward Investment เพื่อขยายฐานการผลิต การค้าการบริการ ของผู้ประกอบการไทย
สร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading 
Nation) 
        เป้าหมายที ่๔ ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เปน็ที่เชื่อม่ันของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานด้าเนินการ
ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
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                  แนวทางการพัฒนา 
                   - มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ท้ังในระดับอนุภมูิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
        เป้าหมายท่ี ๕ ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมส าคัญใน
การก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
                แนวทางการพัฒนา 
                     - การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
                     - การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 
           เป้าหมายท่ี ๖ ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ท่ีส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยาย
ตลาด ท้ังตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
             แนวทางการพัฒนา 
             - บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 

  ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุม่จังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
           แผนพัฒนาภาคใต้ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) 

ภาคใต้มีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพสามารถ สร้างรายได้
ให้กับภาคท้ังพื้นท่ีตอนในและชายฝ่ังทะเลท้ังสองด้าน รวมท้ังมีระบบนิเวศชายฝ่ังท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าตาม
ธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง ในขณะท่ีการผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามันซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปท่ีสาคัญของประเทศยังเป็นแบบด้ังเดิม แผนพัฒนาภาคใต้ นอกจากนี้ ภาคใต้มีความ
ได้เปรียบด้านสภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเช่ือมโยง การพัฒนากับพื้นท่ีภาคอื่นๆ 
ของประเทศ รวมท้ังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 
ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีช่ือเสียง ของแหล่งท่องเท่ียว 
ระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มีศักยภาพให้เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังพัฒนาการเช่ือมโยง
การค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
      “ ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์ยางพาราและ

ปาล์มน ้าามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชือ่มโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่น 
ของโลก” 
         วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพช้ันน้าของโลก 
๒. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของภาคและ เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
๓. เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตร 

กับส่ิงแวดล้อม 
๔. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเช่ือมโยงการค้า

โลก 
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เป้าหมายและตัวชี วัด 
๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเพิ่มข้ึน 
๒. ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของภาคเพิ่มข้ึน 
๓. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคต่อหัวประชากรเพิ่มข้ึน 
๔. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั นน้าของโลก 
แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค เช่น ภูเก็ต 
สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น โดยค้านึงถึงความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี (Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาระบบบริการพืน้ฐานและส่ิงอ้านวยความสะดวก ท่ีเพียงพอโดยค้านึงถึงมาตรฐานความสะอาดและ
ปลอดภัยของสถานท่ีท่องเท่ียว ยกระดับมาตรฐานบริการ การท่องเท่ียว ระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
นักท่องเท่ียว ควบคู่กับการส่งเสริมธุรกิจบริการ ต่อเนื่องกับการท่องเท่ียว อาทิ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การผลิตและ
จ้าหน่ายสินค้าท่ีระลึก และธุรกิจบริการ แผนพัฒนาภาคใต้ด้านการแพทย์ เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น รวมท้ังประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและส่งเสริมการตลาดส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ
ระดับบน (High End) 

๒) พัฒนาและสนบัสนนุรูปแบบการท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยว เชิงอาหาร เพื่อการ
ท่องเท่ียวของภาคไปสู่แหล่งท่องเท่ียวชั้นน้าระดับโลก โดยการปรับปรุงพิธีตรวจคนเข้าเมืองของผู้โดยสารเรือส าราญ 
การก าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมรองรับ เหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากร
รองรับธุรกิจเรือส าราญ สนับสนุนธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียวเรือส าราญและการท่องเท่ียวเชิงอาหาร การ
เช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวอื่นท่ีมีศักยภาพ อาทิ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้องถิน่ เป็นต้น รวมท้ังประชาสัมพันธ์
และการตลาดการท่องเท่ียววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ FoodRoute และการประชุมสัมมนาด้านอาหาร เป็นต้น 

 
๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เปน็เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน 

(Monorail) เพื่ออ้านวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเท่ียว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (Monorail) 
ในจังหวัดภูเก็ต การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real  
time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ า การเตือนภัยภัยพิบัติและการบูรณาการเช่ือมโยงCCTV การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการก าจัดขยะและน้ าเสีย 

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง 
อาทิ เข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเท่ียว
ชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่และมีการเช่ือมโยงโครงข่ายท่องเท่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียง
ท้ังด้านตะวันตกและตะวันออกของภาค และเขตThe Royal Coast ของภาคกลาง โดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานและเช่ือมโยงกับแหล่ง
ท่องเท่ียวอื่น ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล และป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมใน
แหล่งท่องเท่ียว สร้าง routeเช่ือมโยงการท่องเท่ียว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว และการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวของภาค 

๕) พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเพือ่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวที่ส้าคัญของ
ภาค อาทิท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี และพัทลุง)ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองเก่าจังหวัดสงขลาและตะกั่วป่าจังหวัดพังงา)  
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และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (ผลักดัน Satun Geo Parkให้เป็นอุทยานธรณีโลก Global Geo Park) การ

ท่องเท่ียวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) และการท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง 
บูรณะ แหล่งท่องเท่ียวและระบบสาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะท่ีมีความปลอดภัยเข้าสู่แหล่ง ท่องเท่ียว สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่ง ท่องเท่ียว พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว 
ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึง ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวผ่านระบบการส่ือสารสาธารณะท้ังในและนอกประเทศ 

๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของ พื นที่ โดยการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีศักยภาพให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของ
ชุมชน ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานของชุมชน สร้างเครือข่ายแผนพัฒนาภาคใต้การ
ท่องเท่ียวชุมชนให้เช่ือมโยงกับผู้ประกอบการท่องเท่ียวรายใหญ่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ 
สินค้า OTOPและสินค้าท่ีระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานและกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่นและชุมชน รวมท้ังการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวชุมชนผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ (เว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยเช่ือมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง(Rubber City) โดยการส่งเสริมการ
ลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้ า
ท่ีมีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปู
พื้น ยางรองหมอนรางรถไฟ และยางรองคอสะพาน) และวัสดุ ทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน และสายน้ าเกลือ) ตลอดจน
ส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางท่ีมีการออกแบบท่ีทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของภาคและ
เป็นฐานเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา และ
ตลาดซื้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้เป็น
ตลาดอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือของผู้ซื้อ-ขายยางของประเทศและตลาดโลก 

๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร 
เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ ามันปาล์ม รวมท้ังส่งเสริมการ ผลิตและจัดจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือ ในการก าหนดมาตรฐาน
กลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน ามันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนบ้าน (มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผู้ผลิตน้ ามันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการก าหนดมาตรฐานราคาน้ ามัน ปาล์มเพื่อเพิ่มอ้า
นาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคา 

๓) พัฒนาและสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาค เกษตร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ าามัน รองรับการ พัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมท้ังการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องส าอาง ยา สมุนไพร เวชส าอาง ผลิตภัณฑ์
อาหาร เป็นต้น รวมท้ังการประชาสัมพันธ์และท้าการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจ้าหน่ายยางพาราได้
มากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 
แนวทางการพัฒนา 

1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื นที่ของภาค 
เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) 
และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐานส่งออก โดยการส่งเสริมและสนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูกพืช การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพื่อสร้าง 
แผนพัฒนาภาคใต้มูลค่าเพิ่ม รวมท้ัง ส่งเสริมการท้าเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม (zoning) ส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการส่ือสารสาธารณะ และเพิ่มช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche 
Market) 

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี ยงกุ้งและสัตว์น ้าชายฝั่งและการท้าอุตสาหกรรมประมงทะเลที่ได้
มาตร ฐานสากล โดยส่งเสริมให้มีการเพาะเล้ียงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตามกฎกติกาสากล การส่งเสริมการจัดระเบียบเรือประมง
เข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการประมง IUU ท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึง
การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) ของสินค้าประมง รวมท้ังส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลท่ีหลากหลาย ในพื้นท่ีจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร 

๓) ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและความมั่นคง
ทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย สามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการท้าเกษตร
และเล้ียงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพาราปาล์มน้ ามันและไม้ผล หรือพื้นท่ีปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันท่ีไม่
เหมาะสมให้ผลผลิตต่ า ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผักรวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่น) ท่ีค้านึงถึงความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการเพิ่มคุณภาพการเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อสนับสนุนการท้าการเกษตรผสมผสาน 

๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเปน็ระบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) โดยสนับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบันเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ
รวมท้ังสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรมและท่ัวถึง ยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน เช่ือมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์สร้างความเช่ือมโยงธุรกิจชุมชนและSME ส่งเสริม
การพัฒนาธุรกิจStartup และส่งเสริมการพัฒนา ตามแนวทางประชารัฐ 

๕) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีเป็นฐาน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของภาค เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนอาทิ พื้นท่ีป่าท่ีเป็นแหล่งต้น
น้ าดิน แหล่งน้ า ชายฝ่ัง รวมท้ังพื้นท่ีป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน โดยอาศัยความ
ร่วมมือของชุมชนในการป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังการวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในพื้นท่ีท่ีเกิดน้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
การค้าโลก 

แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั นนา้แห่งใหม่กับแหล่งทอ่งเที่ยวที่

มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยสายชุมพร–สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช–สงขลา เช่ือมโยงกับ
สาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวเช่ือมโยงฝ่ังอันดามันและอ่าว 
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ไทย อาทิ สายท่านุ่น–พังงา–พุนพิน–ดอนสัก แผนพัฒนาภาคใต้สายระนอง–ชุมพร และพัฒนาเส้นทางรถไฟ
เช่ือมโยงพื้นท่ีตอนเหนือ-ใต้ของฝ่ังอันดามัน และสายระนอง–พังงา–กระบี–่ตรัง ควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมือง
หาดใหญ่ รวมท้ังเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

๒) พัฒนาและสนบัสนนุท่าเรือส้าราญในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นท่าเรือหลัก(Homeport) ของโลก รวมทั้ง
พัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีมาตรฐานในแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีศักยภาพของภาค 
(กระบี่ พังงา และสมุย ) 

๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานสนบัสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่–สะเดา 
โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่–
สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดาพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสงเป็น
ศูนย์กลางการเช่ือมโยงการขนส่งระบบราง รวมท้ังพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา 
(ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งท่ี 2 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเช่ือมโยงกับท่าเรือชายฝ่ังและท่าเรือ
หลักท้ังภายในและต่างประเทศ 

๔) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบิน
ภายในประเทศ พัฒนาโครงข่ายรถไฟเช่ือมโยงท่าเรือสงขลา 2 –หาดใหญ่–ปาดังเบซาร์–บัตเตอร์เวอร์ธ  (รัฐปีนัง  
มาเลเซีย) รวมท้ังพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร และการพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เช่ือมโยงกับ
ถนนสายหลักเพื่อสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าจากพื้นท่ีตอนในสู่พื้นท่ีหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
การพัฒนาระบบส่งน้ าดิบโดยการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ า ระบบจ้าหน่ายน้ าและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่ง
น้ าให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้ าท่ีเพิ่มข้ึนและลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดู
แล้ง 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ) พ.ศ.2561-2564 
วิสัยทัศน์ (Vision)   

“การท่องเท่ียวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 
  พันธกิจ (Mission) 

1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมด้านการตลาด
ประชาสัมพันธ์พื้นท่ีการท่องเท่ียวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง เพื่อยกระดับรายได้จากการ
ท่องเท่ียว 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นท่ี
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลท้ังภาคการท่องเท่ียวและเกษตรเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น น าไปสู่การขับเคล่ือนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษา
ความเป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 
เป้าประสงค์รวม (Objectives) 

1. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงท้ังด้านการท่องเท่ียวและภาคเกษตร เพื่อสร้าง
รายได้และขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. บุคลากรด้านการท่องเท่ียวและภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 



 

38 
 

4. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดี เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

5. มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอนัทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน  
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

1. การท่องเท่ียวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 
2. การเพิ่มมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการท่ียั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี 

วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 

ให้เพียงพอและเหมาะสม 
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเช่ือมโยงการคมนาคม ทางบก ทางทะเล และทาง อากาศ ให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้สอดรับกับภูมิสังคม อัตลักษณ์อันดามัน 

ให้คงความสวยงาม สะอาด และความต้องการของท้องถิ่น 
3. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และ อาหารฮาลาล เพื่อ

รองรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน เพื่อสร้างจุดขาย

ทางการตลาดสู่การท่องเท่ียวนานาชาติ 
5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และส่ิงอ านวยความสะดวก ในพืน้ท่ีให้เพียงพอตอ่

ความต้องการของประชาชนและนกัท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้  
มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความเช่ือมั่น และรองรับภัย
พิบัติและสาธารณภัย 

2. สร้างความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและ นักท่องเท่ียว ท้ังชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
รองรับต่อการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

4. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และ อาหารฮาลาลให้ถูก
ตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพื่อรองรับการเป็น ครัวของโลก 

5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ 
และส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยต่อความมั่นคงในทุก
รูปแบบ 

6. สร้างมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถ 
ในการรองรับ (Carrying Capacity)  
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กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดย 
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื นที ่

1. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้าง 
ความสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพื้นท่ีเพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์ 
สัตว์ทะเล 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าาเสีย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของ กลุ่มจังหวัด 
4. การบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
5. การพัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องต่อความต้องการ 

ของท้องถิ่นและการพัฒนาท่ีสมดุล 
กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ ์

1. เช่ือมโยงเครือข่ายทางการท่องเท่ียว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศ เพื่อนบ้าน 
2. พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพี่เมืองน้องหรือแลกเปล่ียน 

ด้านวัฒนธรรมและเป็นฐานเช่ือมโยงการท่องเท่ียว 
3. พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเท่ียวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขัน ในระดับสากล 
4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสร้างภาคีเครือข่ายเอกชน เพื่อสร้างกลไการ 

ตลาด และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ไปสู่ตลาดการท่องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 : การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ 
ที่มีศักยภาพในพื นที่ เพือ่ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิต 
 และลดต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 

1. พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์และลดต้นทุนจาก ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 
2. ส่งเสริมการน าผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม 

กับพื้นท่ี และพัฒนากระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
3. น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภาค การเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของสถาบันการเกษตรกร และสร้างความ มั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 
กลยุทธ์ 2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเหมาะสมกับผลิตผลในพื้นท่ี โดยการน าผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่มา

ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือน าวัสดุเหลือท้ิง จากกระบวนการผลิต/แปรรูป มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการท่ีวางไว้ 
3. พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ 2.3 การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 

1. พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทาง การเกษตร 
2. พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายและสถาบัน เกษตรกรในกลุ่ม

จังหวัด 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และช่วยเหลือ
สมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด 

4. ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน เพื่อเช่ือมโยง
และกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคท้ังในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนหรือ รูปแบบบริษัท
ประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 

2. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ท้ังทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อไปประกอบ อาชีพเกษตรกรรม
และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการ พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการ  
เปลี่ยนแปลง 

1. พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้านเพื่อร่วมกันสนับสนุน 
อนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังมรดกทาง
วัฒนธรรม 

2. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษา เกียรติภูมิ 
ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความ ร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และ ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับ บุคลากรภายนอก
สถานศึกษาและผู้ท่ีขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับ ธุรกิจการท่องเท่ียว 

2. พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการ ท่องเท่ียวให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 

3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 

4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเท่ียวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนให้มี ความสามารถในการ
บริการจัดการท่องเท่ียวตามหลักธรรมาภิบาล 

 
กลยุทธ์ 3.3 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 

1. พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนรว่มของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
2. สร้างเสริมจิตส านึกประชาชนและพลเมืองในพื้นท่ีในการเป็นเจ้าบ้าน เจ้าเมืองท่ีดี 
3. พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 5 ป ี(พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) 
วิสัยทัศน์ (vison) 

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยารธรณีโลก เศรษฐกิจม่ังคง 
สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล 
 เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติมโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรนโีลกและแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศช้ันน าท่ีได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมสันติสุขและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
๑. พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชนในจังหวัด โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเกษตร และ

ส่งเสริมการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางบก และทางทะเล 
 ๒. ยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการของอุทยานธรณีโลกสตูล และสามารถบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมส่ีวนร่วมกับการท่องเท่ียว เชิงนิเวศในพื้นท่ีได้อย่างสมดุล และยั่งยืน 
 ๓. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีรักสงบ สามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสตูล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากอุทยานธรณีโลก  การท่องเท่ียว 

การเกษตรและการค้าสู่อาเซียนท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วน

ร่วมอย่างสมดุล 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๓  การเสริมสร้างความมั่นคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดัสตูล 
  วิสัยทัศน์ (vison) 
                   “เมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดับโลก   เกษตรยั่งยืน   สังคมน่าอยู่” 
  พันธกิจ 

๑. พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก 
๒. ส่งเสริมให้ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มแปรรูป  การลดต้นทุนสร้าง

มูลค่าเพิ่ม และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
๓. พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและอ านวยความ 

สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวม 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท 
๕. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้ังเดิมของสตูล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๖. พัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
๗. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
           ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 7  บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 

  
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน 
           ๒.๑ วิสัยทัศน ์
  คนสุขภาพดี        อยู่อย่างพอเพียง            ร้อยเรียงวิถีชุมชน   
        สังคมสวัสดิการ    ต าบลจัดการตนเอง         องค์กรการเรียนรู้ 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
                    ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ประกอบด้วย 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
                     ๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
  ๑.๒ พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและ 
ท้องถิ่น 
  ๑.๓ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัย 
            ๑.๔ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางท้ังในและต่างประเทศ 
  ๑.๕ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวที่หลากหลายตลอดท้ังปี    
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน 
  ๒.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
  ๒.๒ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด 
  ๒.๓ สนับสนุนการวิจัย และเพิ่มศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 

๒.4 การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
  ๓.๑ ก่อสร้างซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ า และระบบวิศวกรรมจราจร ให้มีความ
เช่ือมโยงระหว่างท้องถิ่น 
  ๓.๒ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเข่ือนกั้นตล่ิงรมิแม่น้ าและทะเล 
            ๓.๓ จัดให้มีซ่อมแซมบ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยท้ังทางบกและ      
ทางน้ า 
  ๓.4 สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
  ๓.5 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  ๓.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการส่ือสารอย่างท่ัวถึง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  ๔.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๔.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ส่ิงปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
  ๔.๓ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
               ๕.1 สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปญัญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๕.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
  ๕.๓ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
      ๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชีวิต 
         ๖.๒ การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
    ๖.๓ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
             ๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
            ๖.๕  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            ๖.๖ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            ๖.๗ พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
            ๖.๘ พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะท่ีสูงขึ้น และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง         

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
  ๗.๑ การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๗.2 การพัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีให้สามารถตอบสนองต่อการ                         
ปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
            ๗.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานของ
บุคคลากร 
            ๗.๔ ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยความเสมอภาค ความสมานฉันท์และสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน 
  ๗.๕ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างถั่วถึง 
          ๒.๓ เป้าประสงค ์
  ๑. เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
  ๓. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 
  ๔. เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  ๕. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  ๗. เพื่อบริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
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๒.๔ ตัวชี วัด 
       ๑. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย

จะต้องได้คุณภาพงานท่ีดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
       ๒. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

  ๑  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
  ๓. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 
  ๔. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  ๕. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  ๗. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 

๒.๖ กลยุทธ์ 
๑.  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๒.  พัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืนชีวิต 

  ๓.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 ๔.  พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

  ๕.  พัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ๖.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  ๗.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน 
 จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจน 
จะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีดีและเหมาะสม  เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมท้ังสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
           จึงได้ก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) "ต ำบลจัดกำรตนเอง สังคมสวัสดิกำร องค์กรกำร
เรียนรู้  โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีดีและเหมำะสม  จัดท ำธรรมนูญสุขภำพ เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดอนำคต
ของต ำบลนำทอน " 
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

                ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มุ่งพัฒนา ๗ ด้าน ได้แก่  
ด้านพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ด้านสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคง
อย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้านการอนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขและด้านบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพฒันาท้องถิน่ 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นในอนาคต SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

จุดแข็ง (Strength-S) 
๑. พื้นท่ีต าบลนาทอน เป็นพื้นท่ีท่ีมีเส้นทางสามารถเช่ือมกับหลายต าบลและหลายอ าเภอ 
๒. ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งทางด้านศาสนา 
๓. มีผลผลิตทางการเกษตรและการท าประมงท่ีสมบูรณ์ 
๔. มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ และมีการรวมกลุ่มของประชาชน 
๕. มีศูนย์เด็กเล็กรองรับการศึกษาก่อนวัยเรียนท่ีได้มาตรฐาน 
๖. มีศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อรองรับการศึกษานอกระบบ 
๗. มีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และยึดเหนี่ยวจิตใจของคน 
    ในชุมชน 
๘. มีศูนย์ อปพร. ด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัย 
    ในหมู่บ้าน และสถานีต ารวจภูธรทุ่งหว้า 
๙. ในพื้นท่ีไม่มีปัญหาก่อการร้าย ประชาชนพุทธ/อิสลาม อยู่กันอย่างสันติ 
๑๐. ประชาชนให้ความส าคัญในการออกก าลังกาย โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล 

จุดอ่อน (Weakness-W) 
๑. อบต.มีรายได้จากการจัดเก็บเองน้อย งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง 
๒. การคมนาคมในเขตหมู่บ้านยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
๓. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ท่ัวถึง 
๔. สถานท่ีท่องเท่ียว ไม่มีการบริหารจัดการท่ีดี 
๕. เกษตรกรขาดความกระตือรือร้นในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและไม่มีตลาด  
   รองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๖. ไม่มีโรงพยาบาล 
๗. ขาดแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ในการท าการเกษตร 
๘. พื้นท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าชายเลนและพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงเป็นปัญหาท่ีไม่ 
    เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
๙. สินค้าทางการเกษตรราคาไม่แน่นอนและราคาตกต่ า 
๑๐. ขาดความร่วมมือในการประสานงาน บูรณาการท่ีดี 
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โอกาส  (Opportunity-O) 
๑. หน่วยงานราชการอื่นสนับสนุนให้การช่วยเหลือ 
๒. การสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เข้าถึงความ 
    ต้องการ ของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของประชาชน 
๓. มีการประสานงานท่ีดีระหว่าง อบต.กับชุมชน 
๔. เป็นพื้นท่ีติดทะเลอันดามัน 
๕. มีการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวทางฝ่ังทะเลอันดามัน สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย 
    และต่างประเทศ 
๖. ความไม่สงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลกระทบต่อการท่องเท่ียว การ 
    ด ารงชีวิตและการลงทุน 

อุปสรรค (Threat-W) 
๑. งบประมาณในการพัฒนามีอย่างจ ากัด 
๒. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับการด าเนินงาน และไม่เป็นไปตามกฎหมาย
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. กฎระเบียบไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาป่าชายเลนและอุทยานแห่งชาติ 
๔. กระแสโลกาภิวัฒน์มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรม 
๕. ราคาของสินค้าการเกษตรขึ้นอยู่กับการแปรผันของตลาด 
๖. ระเบียบ/หนังสือสังการไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
๗. ส่วนราชการไม่ถ่ายโอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.แผนกระจายอ านาจ 

   ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
    ๓.๒.๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

  - รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมีพื้นท่ีในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

          - การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
       ๓.๒.๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี 

ไทยพม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สงิคโปร ์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มผีลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone น่ันเอง จะท าให้มผีลประโยชน์อ านาจต่อรองตา่งๆ กับคู่

ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า สง่ออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ

ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสนิค้าอ่อนไหว) Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็น

รูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วันน้ันจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint 

(แบบพิมพ์เขียว) หรอืแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 
๑. การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกัน 

๒. การเป็นภูมภิาคที่มีขดีความสามารถในการแข่งขันสูง 



 

๓. การเป็นภูมภิาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

๔. การเป็นภูมภิาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็น       
สวนมะนาวแม่เขียว การท่องเท่ียวเชิงเกษตร อ่าวพ็อก  ถ้ าเขานางด า และแหล่งท่องเท่ียวอุทยานธรณีเชิงนิเวศ 

ในต าบลนาทอน  และต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษา ป้ายบอกแหล่งท่องเท่ียวที่ภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาไปสู่ความ
ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียวในต าบล 

๒. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน 

                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนต้องเร่งส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ รวมท้ัง การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและ 

การตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพภาคเกษตรอย่างยั่งยืน และสามารถ
แข่งขันกับประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ 
         ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหล่ังไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเท่ียว คนท างาน หรือการอื่นใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

  ๔.  ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
                  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็ย่อมมีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม ขยะมีจ านวนที่มากขึ้น 

การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ดว้ยสาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึน้ของจ านวนประชากร ท าให้ที่ท ากิน 

ไมเ่พียงพอต่อความต้องการ แล้วไม่มทีี่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่  องค์การบรหิารสว่นต าบลนาทอนต้อง

สง่เสริมให้ประชาชนตระหนักถงึการการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบรหิาร

จัดการขยะ ส่ิงปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
                ๕.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

                  ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้าง       
อัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม  

              ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ส่งเสริม โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า
แก่นสารและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
สร้างจิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้น ๆ ท่ีจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมท้ัง
สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้าง
ความรู้และความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 
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   ๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเช่ียวชาญในการส่ือสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับการสนับสนุน การหน่วยสันติภาพ ส่งชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนในพืน้ท่ี และร่วมกิจกรรมต่าง ๆกับเยาวนต าบลนาทอน เยาวชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้น  อีกท้ังปัญหาสังคมปัญหาการแบ่งชนช้ัน ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติท่ีด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนช้ัน 

กันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพิ่มข้ึนอย่างมากจากชนนั้นท่ีมีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย   
            ๗. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กร  อย่างมีธรรมาภิบาล 

       ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมท้ังปัญหา
การก่อการร้ายท่ีเป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 

    องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อส่ือสารกับชาวต่างชาติท่ี
ต้องการท านิติกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ีส่ือสารกับผู้ใช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
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        2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
    ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
    ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท. ๑. พัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
      ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน    
       ๑.๑ แผนงาน   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมผู้น า
เท่ียวท้องถ่ิน ต าบล
นาทอน 

เพ่ือสนับสนุนให้
บุคลากรมคีวามรู้
และประสบการณ์
ด้านการท่องเท่ียว 

ประชาชน 
เด็กเยาวชนเป็น 
มัคคุเทศก์มืออาชีพ 

- - 20,000.- 20,000.- - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรมที่มี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน  

มีจ านวนมัคคุเทศก์
น้อยเพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ/
ส านักปลัด 

2 

 

 

โครงการจัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีผู้น าชุมชน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัยด้าน
ท่องเท่ียว 

เพ่ือสนับสนุนให้
บุคลากรมคีวามรู้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัย
เก่ียวกับการ
ท่องเท่ียว 

เจ้าหน้าท่ี 
ผู้น าชุมชน 
ต าบลนาทอน 
 

- ๓๐,๐๐๐.- - - - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรมที่มี
ความรู้
เพ่ิมข้ึน 

บุคลากรมผีู้น า
ชุมชนมีความรู้ ด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัย
เก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 
 

3 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวภายใน
ต าบล 

เพ่ือบริการนักท่อง
เทียวและให้ความ
สะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

-ป้ายบอกทางเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียว 
ภายในต าบล 
-ป้ายสื่อความหมาย
แหล่งท่องเท่ียว 

- - 7๐๐,๐๐๐.- - - จ านวนป้าย
บอกแหล่ง
เท่ียวใน
ต าบลมี
เพ่ิมข้ึน 

นักท่องเท่ียวได้รับ
ความสะดวกย่ิงข้ึน 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

    - 30,000.- 72๐,๐๐๐.- 20,000.- -    

 

แบบ ผ.0๒ 



๕๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ๑. พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน 
      ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน    
       ๑.๑ แผนงาน   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 

 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้าน
การท่อง ภายในต าบล
นาทอน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
คนในชุมชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดการ
ท่องเท่ียว 

-ผู้น าการ
ท่องเท่ียวชุมชนที่
มีแหล่งในต าบลนา
ทอน 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวนชุมชน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

คนในชุมชนให้
มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
จัดการ
ท่องเท่ียว 

กองการศึกษา
ฯ/ส านักปลัด 
 

5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพการผู้
ให้บริการที่พักโฮม 
สเตย์ภายในต าบล  

เพ่ืออบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพ
การให้บริการที่พัก
โฮม สเตย์ภายใน
ต าบล 

-ผู้ให้บริการ
บ้านพักโฮมสเตย์ 

10,000.- ๑๐,๐๐๐.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ผู้ให้บริการ
บ้านพักโฮมสเตย์ 
มีความรู้ความ
เข้าใจมากข้ึน 

ประชาชนมี
รายได้จาก
นักท่องเท่ียว
ที่มาเท่ียว 

กองการศึกษา
ฯ 
 

6 โครงการท่องเท่ียว
ชุมชนอุทยานธรณีโลก 

เพ่ือจัดงาน
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอุทยาน
ธรณีโลก  

จัดงานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอุทยาน
ธรณีโลก  
ต าบลนาทอน 

20,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวน
นักท่องเท่ียวที่มา
เท่ียวอุทยานธรรี
โลกเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ิมรายได้แก่
ชุมชน 
เพ่ิม 

เพ่ิมจ านวน 

กองการศึกษา
ฯ 
 

    50,000.- 130,000.- 130,000.- 130,000.- 130,000.-    

 

 

แบบ ผ.0๒ 



๕๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑. การเสริมสรา้งเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
   ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท. ๑. พัฒนาการทอ่งเที่ยวอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน 
      ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน    
       ๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์รอบสระ
น้ าหนองใหญ่  

เพ่ือประชาชน 
มีสวนสาธารณะไว้
พักผ่อน 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า
หนองใหญ่      
 -เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
หมู่ที่ ๒ 

- ๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

- ประชาชน
นักท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนใช้เป็น
ที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

กอง
การศึกษาฯ/
กองช่าง 
 

8 โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์รอบอ่าง
เก็บน้ า  ช่องงับ  

เพ่ือประชาชน มี
สวนสาธารณะไว้
พักผ่อน 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้ าช่องงับ 
เป็นแหล่งเท่องเท่ียว 
หมู่ที่ ๓ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - - ประชาชน
นักท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจ       
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนใช้เป็น
ที่พักผ่อนหย่อน
ใจ 

กอง
การศึกษาฯ/
กองช่าง 
 

9 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์    
อ่าวพ็อก  

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ อ่าวพ็อก 
หมู่ที่ ๔ 

-แหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ อ่าวพ็อก 
หมู่ที่ ๔ 

- - - 10๐,๐๐๐.- - ประชาชนมาใช้
สถานที่พักผ่อน
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมจ านวน
นักท่องเท่ียว
มากข้ึนและเพ่ิม
รายได้แก่ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ/
กองช่าง 
 

    - 52๐,๐๐0.- ๒๐,๐๐๐.- 1๒๐,๐๐๐.- -    

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



๖๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                               
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ๑. พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน 

       ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน    
           ๑.๑ แผนงาน   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์อ่าวเก็บ
น้ าห้วยโต๊ะโส๊ะ 

-เพ่ือเป็นที่พักผ่อน 
-เพ่ือส่งเสริมเป็น
แหล่งท่องเท่ียว 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าว
เก็บน้ าห้วยโต๊ะโส๊ะ- 
-เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
หมู่ที่ 5  
 

- - - 50,000.- - ประชาชนและ
ชุมขนมาใช้
สถานที่พักผ่อน
เพ่ิมข้ึน 

จ านวน
นักท่องเท่ียว
มากข้ึนและ
เพ่ิมรายได้แก่
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ/
กองช่าง 

11 โครงการสง่เสริม
การท่องเท่ียวแพ
ชุมชน           

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของ
ชุมชน 

-ส่งเสริมการท่องเท่ียว
แพชุมชนบ้านบารายี
หมู่ที่ 7 

-- 50,000.- - - - ประชาชนและ
ชุมขนมาใช้
สถานที่พักผ่อน
เพ่ิมข้ึน 

จ านวน
นักท่องเท่ียว
มากข้ึนและ
เพ่ิมรายได้แก่
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ/
กองช่าง 

12 โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 
สวนสาธารณะเขา
นางด า  

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวให้ดี
ย่ิงข้ึน 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 
หมู่ที่ ๘ 

 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ประชาชน
นักท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจ       
ร้อยละ ๘๐ 

มีนักท่องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน 

กองการศึกษาฯ/
กองช่าง 

    ๓๐,๐๐๐.- 8๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- 8๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.-    

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                            

แบบ ผ.0๒ 

แบบ ผ.0๒ 



๖๑ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

    ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ๑. พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน 

           ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน    
           ๑.๑ แผนงาน   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 
 
 
 

โครงการ
ปรับปรุง
ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว 
(อบต.นาทอน)   

เพ่ือบริการ
นักท่องเท่ียว 

-ปรับปรุง
ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว 
หมู่ที่ ๙ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- จ านวนผู้มาใช้
บริการ 
ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว มี 
ความพึงพอใจ       
ร้อยละ ๘๐ 

อ านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

กองการศึกษา
ฯ/กองช่าง 

14 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ า
วังตง  

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวให้ดี
ข้ึน 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ าวังตง  
-เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

หมู่ที่ ๘ 

- - ๒๐๐,๐๐๐.- - - ประชาชน
นักท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจ       
ร้อยละ ๘๐ 

มีประชาชนมา
ท่องเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน 

กองการศึกษา
ฯ/กองช่าง 

15 โครงการ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว
อุทยานธรณเีชิง
นิเวศจังหวัด
สตูล 
 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว 
อุทยานธรณีเชิง
นิเวศจังหวัด
สตูล 

-ป้ายบอกแหล่ง
ท่องเท่ียวอุทยาน
ธรณีเชิงนิเวศ 
 

๕๐๐,๐๐๐.- - -- - - จ านวนป้ายบอก
แห่งท่องเท่ียว
อุทยานธรณีแก่
นักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

นักท่องเท่ียว
ได้รับความ
สะดวกย่ิงข้ึน 
 

กองการศึกษา
ฯ/กองช่าง 

    80๐,๐๐๐.- ๓3๐,๐๐๐.- 50๐,๐๐๐.- ๓3๐,๐๐๐.- ๓3๐,๐๐๐.-    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.0๒ 



๖๒ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

         ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของอปท. ๑. พัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
        ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน    
       ๑.๑ แผนงาน   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนต าบล       
นาทอน 

เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน
ให้มีความสะดวก
พร้อมบริการ
นักท่องเท่ียว 

-พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนต าบล
นาทอน               
หมู่ที่ 1-9 

- - 100,000.- 100,000.- - แหล่งท่องเท่ียว
ในชุมได้รับการ
พัฒนาร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจาก
การท่องเท่ียว 

กองการศึกษา
ฯ/ส านักปลัด 

17 

 

 

โครงการสง่เสริม
กลุ่มท่องเท่ียวโดย
ชุมชนต าบลนาทอน 

เพ่ือสร้างเสริมเพ่ิม
ศักยภาพให้กลุ่ม
ท่องเท่ียวโดยชุมชน
ในต าบลนาทอน 
มีความเข้มแข็งพึง
พาตนเองได้ 

-กลุ่มท่องเท่ียวโดย
ชุมชนต าบล          
นาทอน หมู่ที่ 1-9 

- - 50,000.- 50,000.- - กลุ่มท่องเท่ียวใน
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจาก
การท่องเท่ียว 

กองการศึกษา
ฯ 
 

18 
 

อุดหนุนโครงการ
กลุ่มท่องเท่ียวชุมชน        

เพ่ือซ่อมแซมโฮม 
สเตย์ชุมชน   
 

-ซ่อมแซมปรับปรุงโฮม 
สเตย์ชุมชน 
- เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
-รองรับนักท่องเท่ียว 
 
 

- 50,000.- - - - โฮมสเตย์ 
มีสภาพที่
สมบูรณ์พร้อม
ให้บริหาร
นักท่องเท่ียว 

มีนักท่องเท่ียว
มาใช้บริการ
เพ่ิมมากข้ึน 

กองช่าง/กลุ่ม
ท่องเท่ียว
ชุมชน        
หมู่ที่ 7 

     50,000.- 150,000.- 150,000.- -    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.0๒ 



๖๓ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

     ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 

               ๒. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 
        ๒.๑ แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมให้
ความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพ่ือสร้างความรู้
แก่เกษตรกร 
-เพ่ือ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

อบรมให้ความรู ้
9 หมู่บ้าน 
8๐ คน 

3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน  

 

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึนใน
การประกอบ
อาชีพและเพ่ิม
รายได้แก่
เกษตรกร 

กองสวัสดิการ 
สังคม/หน่วยที่
เก่ียวข้อง 

2 

 

 

โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 
อาชีพในต าบล 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
เกษตรในต าบลนา
ทอน 

อบรม 
อาชีพแก่
การเกษตรและ
กลุ่มอาชีพ    
ต าบลนาทอน 

10,000.- ๑๐,๐๐๐.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน  

 

เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึนใน
การประกอบ
อาชีพและเพ่ิม
รายได้แก่
เกษตรกร 

กองสวัสดิการ
สังคม/หน่วยที่
เก่ียวข้อง 

3 โครงการอบรม
การแปรรูปและ
การเพ่ิมมูลค่าผัก
พ้ืนบ้านและ
สมุนไพร 

-เพ่ืออบรมการ
แปรรูปและการ
เพ่ิมมูลค่าผัก
พ้ืนบ้านและ
สมุนไพร 
 

อบรมการแปรรูป
และการเพ่ิมมูลค่า
ผักพ้ืนบ้านและ
สมุนไพร 

- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ได้รับความรู้
เพ่ิมย่ิงข้ึน  
 

-เกษตรการมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม /
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

    40,000 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.0๒ 



๖๔ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

     ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 

               ๒. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 
          ๒.๑ แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการสง่เสริม 
ครัวเรือนต้นแบบ
แปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ภายใน
ต าบล 

เพ่ือให้
ประชาชน
เป็น
ครัวเรือน
ต้นแบบ 

-ต่อยอดครัวเรือนต้นแบบ
แปลง 
-ประกวดครัวเรือนต้นแบบ
แปลง 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- จ านวนครัวเรือน
ต้นแบบเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมรายได้
และลด
รายจ่าย 
แก่ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการสง่เสริม
การปลูกผักไร้ดิน       
(ออแกนิค) และ
ปลูกผักปลอด
สารพิษภายใน
ต าบล 

เพ่ือสงเสริม
การปลูกผัก
และเพ่ือลด
รายจ่าย 

ส่งเสริมการปลูกผักไร้ดิน 
(ออแกนิค) และปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
 

- ๒๐,๐๐๐.- - - - ประชาชนผักไร้
ดิน (ออแกนิค) 
และปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
ปลูกผักกินเอง 
ร้อยละ ๕๐ 

เพ่ิมรายได้
และลด
รายจ่าย 
แก่ประชาชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

6 
 

โครงการจัดอบรม
การ ขยายพันธ์พืช
เศรษฐกิจต าบลนา
ทอน 
 

เพ่ือส่งเสริม
การขยาย
ขยายพันธ์
พืช
เศรษฐกิจ 
 

อบรมให้ความรู ้
การขยายพันธ์-ขยายพันธ์
ยางพารา 
-ขยายพันธ์มะนาว-ขยาย
พันธ์ฝรั่ง 
- ขยายพันธ์พืชเศรษฐกิจ
อื่นๆ หมู่ที่ 1-9 

10,000.- ๑๐,๐๐๐.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน  
 

ได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึนในการ
ประกอบ
อาชีพและเพ่ิม
รายได้แก่
เกษตรกร 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/ 
และ
หน่วยงาน
ที่
เก่ียวข้อง 

    2๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- 2๐,๐๐๐.- 2๐,๐๐๐.- 2๐,๐๐๐.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.0๒ 



๖๕ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

     ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 

              ๒. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 
          ๒.๑ แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 
 

 

โครงการสง่เสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การ เกษตรประจ า
ต าบลนาทอน 

เพ่ือให้ ศบกต.เป็น
ศูนย์กลางทางด้าน
การเกษตรประจ า 
ต าบล 

เพ่ิมศักยภาพให้
ศูนย์ 
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ า
ต าบล 

 

- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- จ านวน
เกษตรกรมาใช้
บริการศูนย์ 
เพ่ิมข้ึน  
 

สร้างอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม/ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

8 

 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ท าปุ๋ยหมัก 
และปุ๋ยอีเอ็มต าบล  
นาทอน 

เพ่ือฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ท าปุ๋ย
หมักและปุ๋ยอีเอ็ม 

-ท าปุ๋ยหมัก 
และปุ๋ยอีเอ็ม 
หมู่ที่ 1-9 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- จ านวน
เกษตรกรมาใช้
บริการศูนย์ 
เพ่ิมข้ึน 

มีความรู้การท า 
ท าปุ๋ยหมัก และ
ปุ๋ยอีเอ็ม 

กองสวัสดิการ
สังคม/ 
และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

9 โครงการตลาดสะอาด 
ปลอดสารพิษ ผัก
ปลอดสานพิษ/ผัก
พ้ืนบ้าน 
ภายในต าบล 

เพ่ือยกระดับตลาด
สะอาด อาหาร
ปลอดสารพิษ 
 

ตลาดสะอาด 
ปลอดสารพิษ  
ข้ึน ๙๐ % 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- มูลค่าการผลิต
ของสินค้าทาง
การเกษตร
เพ่ิมข้ึน 
 

เกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมข้ึน/ 
ประชาชนมี
ภาวะ 
โภชนาการที่ดี 

กองสวัสดิการ 
สังคม/กอง
สาธารณสุขฯ 

    6๐,๐๐๐.- 90,000.- 90,000.- 90,000.- 90,000.-    

       

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.0๒ 



๖๖ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๒.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 

             ๒. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่งคงอย่างยั่งยืน 
        ๒.๑ แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 อุดหนุน
โครงการ 
ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

เพ่ือน้อมน าหลักการทรงงาน
ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 
3 ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขยายผลสู่
เกษตรกรรายย่อยที่เป็น 

อุดหนุนศูนย์การ
เรียนของประชาชน
ทั่วไปและผู้มาศึกษา
ดูงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขยายผล
สู่เกษตรกรรายย่อย
ที่เป็น หมู่ที่ 8  

- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ต.นาทอน 
มีประชาชนและผู้
ศึกษาดูมาเรียนรู้เพ่ิง
มากข้ึน 

ประชาชนทั่วไปและ
ผู้มาศึกษาดูงานน้อม
น าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาขยายผลสู่การ
ปฏิบัติได้ดีย่ิงข้ึน 

การ
สวัสดิการ
สังคม 

11 อุดหนุน
โครงการ 
ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือน้อมน าหลักการทรงงาน
ตามแนวทางทฤษฏีใหม่ข้ันที่ 
3 ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขยายผลสู่
เกษตรกรรายย่อย 

อุดหนุนกลุ่ม
เกษตรกร 
เศรษฐกิจพอเพียง      
หมู่ที่ 3 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ต.นาทอน 
มีประชาชนและผู้
ศึกษาดูมาเรียนรู้เพ่ิง
มากข้ึน 

น้อมน าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขยายผล
สู่การปฏิบัติได้ดี
ย่ิงข้ึน 

การ
สวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการ
ส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรต าบล   
นาทอน  

เพ่ืออบรมให้ความรู้ให้แก่
กลุ่มเกษตรกรในต าบลนา
ทอนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
การเกษตร 

กลุ่มเกษตรกรใน
ต าบลนาทอน
จ านวน 50 คน หมู่
ที่ 1-9 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- กลุ่มเกษตรกรใน
ต าบลนาทอนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ร้อยละ ๘๐ 

กลุ่มเกษตรกร
ทางเลือกที่เข้มแข็ง
และย่ังยืนสามารถ
ขยายผลในชุมชนได้ 

กอง
สวัสดิการ 

     70,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.0๒ 



๖๗ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

 ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
           ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ 
 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
อ าเภอละง ู

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
-เพ่ือให้ประชาชนมี
ประชาชนความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอละง ู    
-ขยายเขตสายดับ 
-ขยายเขตไฟฟ้า      
แรงต่ า 
-ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
หมู่ที่ 1-9- 

200,000.- 2๐๐,๐๐๐.- 4๐๐,๐๐๐.- 4๐๐,๐๐๐.- 4๐๐,๐๐๐.- ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้ 

-ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 
-ประชาชนมี
ประชาชนความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

2 โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบล 
 

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
ทางสาธารณะใช้เพ่ือ
ความสะดวก 

เพ่ิมไฟฟ้าสาธารณะ    
ส่องสว่าง  หมู่ที่ 1-9 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร   
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้าง
และติดต้ัง
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร 

เพ่ือให้ความสะดวก
แก่ประชาชนผู้ใชร้ถ
ใช้ถนน 

ก่อสร้างและติดต้ัง
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรหน้าโรงเรียน
บ้านบารายี หมู่ที่ 7 
 

- - 20๐,๐๐๐.- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร    
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

    550,000.- 30550,0
00.- 

700,000.- 500,000.- 500,000.-    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แบบ ผ.0๒ 



๖๘ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

    ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
    ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

               ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
         ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการจ้าง
ออกแบบอาคาร
อาคาร
พิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณีโลก 

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่าย 
ในการเขียนแบบ
แปลนอาคาร
พิพิธภัณฑ์อุทยาน
ธรณีโลก 

แบบแปลนอาคารพิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณีโลก 

- 400,000.- - - - แบบแปลน
อาคาร
พิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณีโลก 
มีความถูดต้อง
ตามหลัก
วิศวกรรม 

100 
เปอร์เซ็นต์ 

มีแบบแปลน
อาคาร
พิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณีโลก 
ส าหรับสร้าง 
อาคาร
พิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณีโลก 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

     400,000.-       
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

แบบ ผ.0๒ 



๖๙ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
        ๓. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
           ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาภายใน
ต าบล  

เพ่ือให้มี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

-ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน,บ่อ
บาดาล 
 

- 
 

800,000.- 3,500,000.- - - 
 

จ านวน
ครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ  

ประชาชนม ี
น้ าประปาใช้
อย่างทัว่ถึงและ
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการ
ซ่อมแซมและ
ปรับปรุง
ระบบประปา
ภายในต าบล 

เพ่ือให้มี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

- เปลี่ยนท่อประปา 
- ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
ประปา เช่น ติดต้ัง 
-ก่อสร้างระบบกรองน้ า 
-ขยายเขตท่อประปา   
รายละเอียดตามปริมาณและ
แบบแปลนที่ อบต.นาทอน 
ก าหนดหมู่ที่ 1 – 9 

- 500,000.- 900,000.- 500,000.- 500,000.- จ านวน
ครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการ
ปรับปรุง 
ถังเก็บน้ า
ภายในต าบล  

เพ่ือซ่อมแซม
ถังถังเก็บน้ า
ภายในต าบล 

ปรับปรุง ถังเก็บน้ า 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.ก าหนด หมู่ที่ 1 -  9 

100,000.- - - - - จ านวน
ครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีที่
เก็บน้ าใช้อุปโภค
และ บริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

    100,000.- 1,300,000.- 4,400,000.- 500,000.- 500,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

แบบ ผ.0๒ 



๗๐ 
 

        ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
        ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 

           ๓. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
            ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4  โครงการขยาย
เขตท่อประปาใน
ต าบลนาทอน 

เพ่ือให้มีน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตท่อประปา    
ม.1-9 

 

- 800,000.- - - - จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภคและ 
บริโภค 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้าง
ฝายกักเก็บ 
ภายในต าบล    

เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ขาดน้ าอุปโภค
และ บริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 
หมู่ที่ 1-๙ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - - สามารถเก็บ
กักน้ า 
ได้ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนมีที่
เก็บน้ าใช้
อุปโภคและ 
บริโภคในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอก
สระน้ าภายใน
ต าบล    

เพ่ือสามารถเก็บ
กักน้ าไว้ใช้เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค 
ได้มากย่ิงข้ึน 

ขุดลอกสระ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 
หมู่ที่ 1-9 

- 
 

 

1,000,000.- - - - 
 

 

จ านวน
ครัวเรือน มีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

     2,000,000.-       

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
  ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสรา้งเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

แบบ ผ.0๒ 



๗๑ 
 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
           ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอก
แหล่งน้ า
สาธารณะภายใน
ต าบล     

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 
-เพ่ือมีน้ าอุปโภค
และบริโภคใช ้

-ขุดลอกห้วย 
-ขุดลอกสระน้ า 
-ขุดลอกคลอง
สาธารณะ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 
ภายในต าบล  หมู่ที่ 
๑-๙ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- 500,000.- 500,000.- 500,000.- จ านวน
ครัวเรือน มีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/ 
และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

8 โครงการขุดบ่อน้ า
ต้ืน/ขุดลอกบ่อน้ า
ต้ืนภายในต าบล
นาทอน 

เพ่ือให้ประชาชน
อุปโภคและบริโภค  

ขุดบ่อน้ าต้ืน/ขุดลอก
บ่อน้ าต้ืน 
หมู่ที่ ๑-๙ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - - จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค
บริโภคที่ทั่วถึง
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง/
หน่วยอื่น 
 

9 โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลภายใน
ต าบล 

เพ่ือสามารถผลิต
น้ าประปาใช้อุปโภค
และบริโภค  

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ ๑-๙ 

- - ๕๐๐,๐๐๐.- - - จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค
บริโภคที่ทั่วถึง
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง/
หน่วยอื่น 
 

    - 7๐๐,๐๐๐.- 1,000,000.- 500,000.- 500,000.-    

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

แบบ ผ.0๒ 



๗๒ 
 
         ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 
       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
            ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกคู
ระบายน้ าในต าบล 

เพ่ือลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง เพ่ือ
อ านวยความ
สะดวก
ประชาชน 

ขุดลอกคูระบายน้ า 
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด 
หมู่ที่ 1-๙ 

- - - 300,000.- - สามารถลด
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง ได้ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

11 โครงการซ่อมแซม
แซมประตูระบาย
น้ า ฝ่ายน้ าล้น
ภายในต าบล 

เพ่ือบรรเทา
ปัญหาภัย
แล้ง และเพ่ือกัก
เก็บน้ า 

ซ่อมแซมประตูระบาย
น้ าฝ่ายน้ าล้น 
ในความรับผิดชอบ 
ของ อบต.  หมู่ที่ 1-๙ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - - เก็บ กักน้ า ได้
ร้อยละ ๙๐ 

สามารถ
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง และ
เพ่ือกักเก็บน้ า 

กองช่าง 
 

12 โครงการซ่อมแซม
ท่อระบายน้ าคสล.
ภายในต าบล 
 

เพ่ือซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าคสล.
ให้ใช้ได้ 
ตามปกติ 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ าคสล. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด ภายใน
ต าบล  หมู่ที่ ๑-๙ 

- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- ลดปัญหา       
น้ าท่วม  
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถลดปัญหา
น้ าท่วมขังได้ดี
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

    - 250,000.- 150,000.- 450,000.- 150,000.-    

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
    ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

แบบ ผ.0๒ 



๗๓ 
 

    ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
        ๓. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
           ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการปรับปรงุ
และซ่อมแซมถนน
ดินเดิมภายใน
ต าบล 
 

เพ่ือซ่อมแซมถนน
ให้ใช้ได้ ตามปกติ 
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนดินเดิมและวาง
ท่อระบายน้ า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 
ภายในต าบล         
หมู่ที่ ๑-๙ 

๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐       
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ภายในต าบล 

เพ่ือซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างถนนให้
ใช้ได้ ตามปกติ 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๑-๙ 

100.000.- 400.000.- 400.000.- 400.000.- 400.000.- ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

15 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสาย
ก้งเซ่งอุทิศ        

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง 3  ม. 
ยาว 660 ม. 
หมู่ที่ 1 

- 350,000.- - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    ๑,6๐๐,๐๐๐.- 3,25๐,๐๐๐.- 1,9๐๐,๐๐๐.- 1,9๐๐,๐๐๐.- 1,9๐๐,๐๐๐.-    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

     ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

แบบ ผ.0๒ 



๗๔ 
 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
         ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง                                                                            
          ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖
๕ 

(บาท) 
16 โครงการบุกเบิก

ถนนดินเดิม สาย
หัวโค้งหนองใหญ่       

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม  
กว้าง 4  ม.    
 ยาว 500  ม.  
 หมู่ที่ 1 

- - 400,000.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย 
นายสมดี รักษา 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนตามท่ี อบต. 
หมู่ที่ 1 

- - 300,000.- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

18 โครงการขุดฝาย
น้ าล้นคลอง      
นาทอน  

เพ่ือลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

-ขุดลอกด้านหน้า 
ฝายน้ าล้น คลองนา
ทอน 
- ขุดลอกด้านหลัง 
ฝายน้ าล้น คลองนา
ทอน รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด หมู่ที่ 1 

-   300,000.-  ลดปัญหา น้ าท่วม       
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถลดปัญหา
น้ าท่วมขังได้ดี
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

      700,000.- 300,000.-     
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

แบบ ผ.0๒ 



๗๕ 
 

   ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 
         ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง                                                                            
          ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กสาย 
นายศักด์ิชัยอุทิศ 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 80 ม. 
หมู่ที่ 1 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - 225,000.- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

20 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสาย
ทอนหาร – 
ท่าเรือ   
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,800 ม. 
พร้อม วางท่อ 
หมู่ที่ 2 

- - 1,200,000.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
สวนปาล์ม-เขานุ้ย  

เพ่ือให้
ประชาชน มี
ถนนใช้สัญจร 
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้าง กว้าง  5 ม. 
ยาว 2,100  ม. 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 

7,550,000.-  - - - ความพึงพอใจ   
ร้อยละ ๘๐       
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง/ 
และหน่วย
อื่น 

    7,550,000.- - 1,425,000.-      

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
     ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชือ่มโยงอย่างทัว่ถึง 

แบบ ผ.0๒ 



๗๖ 
 
        ๓. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
            ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายฝายหนอง
ใหญ่   

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน            
คสล.กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๕๐ ม. 
หมู่ที่ ๒ 

- - ๖๕๐,๐๐๐.-  - ความพึงพอใจ   
ร้อยละ ๘๐       
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

23 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสาย
หน้าโรงงานไม้ยาง 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง 5 ม.  
ยาว 1,000.- 
หมู่ที่ 2 

- - - 675,000.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

24 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสายลง
ท่าเรือคลองเปรีย  

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง 4 ม. ยาว        
5๐๐ ม.  หมู่ที่ 2 

300,000.- - - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    300,000.-  ๖๕๐,๐๐๐. 675,000.-     

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
    ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
    ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

แบบ ผ.0๒ 



๗๗ 
 
       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
          ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก         
สายทางเข้า        
กุโบร์   

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนค
สล.กว้าง ๔ ม. 
ยาว 300 ม. 
หมู่ที่ 2 

- - - 660,000.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมเสริมผิว
จราจรพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในต าบล 

เพ่ือซ่อมแซม
และซ่อมสร้าง
ถนนให้ใช้ได้ 
ตามปกติ 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมเสริม
ผิวจราจรพารา
แอสฟัลท์ติก
คอน กรีต      
หมู่ที่ 1 - 9 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.
สาย นากลาง 
 

เพ่ือลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม  คสล. 
หน้ากว้าง 2.10 
ม. สูง 1.80 
ยาว 6 ม. ฃนิด 
1 ช่อง หมู่ที่ 2 

- - - 450,000.- - ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังได้ร้อย
ละ 80  

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

    1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 2,110,000.- 1,000,000-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
       ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสรา้งเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
       ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชือ่มโยงอย่างทัว่ถึง 

           ๓. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๗๘ 
 
            ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้าน
นายพหล บ้าน
หนองใหญ่  
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม.            
ยาว 300 ม. 
หมู่ที่ 2 

- - - 726,000.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน   
นายขาว  

เพ่ือให้
ประชาชน มี
ถนนใช้สัญจร 
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง ๔ ม. 
ยาว 50 ม. 
หมู่ที่ ๒ 

- 13๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช ้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกุโบร-์
บ้านทอนหาร  
๑๐๐ ปี (ต่อเติม)    

เพ่ือให้
ประชาชน มี
ถนนใช้สัญจร 
ที่ได้มาตรฐาน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว 200 ม. 
หมู่ที่ ๒ 

- 1,200,000.- 1,200,000.- - - ความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ใช ้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

     1,330,000.- 1,200,000.- 726,000.- -    

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
              ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
              ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
                  ๓. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๗๙ 
 
         ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตรงข้าม 
รร.ศาสนธรรม 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4    ม.           
ยาว  150   ม. 
หมู่ที่ ๒ 

- - 378,000.- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายท่าเรือ
คลองเปรีย 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4   ม.           
ยาว   500 ม. 
หมู่ที่ ๒ 

- 1,260,000.
- 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทอนหาร 
หมู่ที่ ๒ บ้าน      
นาเปรีย 

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล  
กว้าง ๔.00 ม. ยาว 
210 ม.  หมู่ที่ ๒ 
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด 

- 
 

- 499,3๐๐.- - - ความพึงพอใจ   
ร้อยละ ๘๐       
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    - 1,260,000.- 877,300.- - -    

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
        ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
        ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 
              ๓. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๘๐ 
 
         ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

34 โครงการ
ก่อสร้างประตู
ระบายน้ า    
สระอีโส๊ะ   

เพ่ือสามารถเก็บ
กักน้ าไว้ใช้เพ่ือ
การอุปโภคและ
บริโภค  

ก่อสร้างประตูปิด-
เปิดระบายน้ าสระ
อีโส๊ะ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด 
หมู่ที่ ๒ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - - เก็บกักน้ า 
ได้ ๙๐
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้การอุปโภค
และบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

35 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิม 
สายหัวโค้ง
หนองใหญ ่     

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนน ดิน
เดิมกว้าง 6  ม.
ยาว 1,000.- ม.        
หมู่ที่ 2 

- - - 740,000.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช ้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

36 โครงการ
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ภายในต าบล 

เพ่ือลดปัญหาน้ า
ท่วมขังเพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ประชาชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล.รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
อบต.ก าหนด                    
หมู่ที่ 1-9 

- - 1,400,000.- 1,000,000.- - สามารถลดปัญหา
น้ าท่วมขังได้ร้อย
ละ ๙๐  

สามารถลดปัญหา
น้ าท่วมขัง
ประชาชนได้ความ
อ านวยความสะดวก
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

    - 200,000.- 1,400,000.- 1,740,000.- -    
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
           ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 
              ๓. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๘๑ 
 
       ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายมะนะซะห์
ทุ่งตากแดด - ยาง
งาม (ต่อเน่ือง) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
สายมะนะซะห์ทุ่งตากแดด - 
ยางงาม 
กม.ที่ 1+460 ถึง 
กม.ที่ 2+660 
กว้าง 4  ม.  
ยาว  1,200  ม. 
หมู่ที่ 3 

- - 3,024,000.- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายยวนผึ้ง 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง  4  
ม. ยาว 1,000 ม. 
หมู่ที่ 3 

- 2,520,000.- - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลวงนอม  

เพ่ือความ
สะดวก ในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔.00 ม. 
ยาว 230 ม.  หมู่ที่ 3 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด 

-  546,900.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช ้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

     2,520,000.- 3,570,900.-  -    
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

          ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 
               ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๘๒ 
 
        ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายรอบอ่าง
เก็บน้ าช่องงับ        

เพ่ือให้
ประชาชน มี
ถนนใช้สัญจร 
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว 150 ม. 
หมู่ที่ 3 (ตามแบบแปลน
ที่อบต.ก าหนด) 
หมู่ที่ 3 

- 353,700.- - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างรั้ว
ตะแกรงเหล็ก รอบ
อ่างเก็บน้ าช่องงับ  

เพ่ือป้องกันเด็ก
และสัตว์ลงไปใน
อ่างเก็บน้ า 

รั้วตะแกรงเหล็ก       
สูง 0.80 ม.           
ยาว 1,800 ม. 
หมู่ที่ 3 

- - 1,530,000.- -  ป้องกันป้องกัน
เด็กและสัตว์ลง
ไปอ่างเก็บอ่าง
ได้100 
เปอร์เซ็นต์ 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุเด็ก
จมน้ าและป้อง
สัตว์ลงเล่นน้ า 

กองช่าง 
 
 
 

42 โครงการขยายต่อ
เติมถนนดินเดิมสาย
หลวงนอม         
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง 5 ม.            
ยาว 200 ม. 
พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 3 

- - 240,000.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

    - 353,700.- 1,770,000.- - -    
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
        ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
        ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 
           ๓. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
    ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๘๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

43 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิม 
สายควนปลัก 
(บ้านนายสมหมาย) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง 5 ม.  
ยาว 1,900.- 
หมู่ที่ 3 

- - - 1,285,000.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

44 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต
ถนนลานช้าง       

เพ่ือลดปัญหาน้ า
ท่วมขังและเพ่ิม
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.ก าหนด  
หมู่ที่ ๔ 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้สะพาน 
สัญจรไปมา 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
และเพ่ิมความสะดวก
ในการสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่น 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาย
ประภาส – ท่าเรือ 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,900 ม. 
หมู่ที่ 4 

- - - 480,000.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

46 โครงการเติมต่อ
ขยายถนนสายลุ่มไม้
เหลี่ยม   
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนน 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หมู่ที่ 4 

- - 67,500.
- 

- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

    - - - 2,765,000.- -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
            ก. ประเด็นการพฒันาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
            ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 
               ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
        ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๘๔ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

47 โครงการบุกเบิก
ถนนสายนายเหตุ 
 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนน 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 
หมู่ที่ 4 

- - - 67,000.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

48 โครงการก่อสร้าง
สะพานหน้ามัสยิด
บ้านวังตง  

เพ่ือ ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังและเพ่ิม
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพาน 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด     หมู่ที่ ๔ 

- - - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้สะพาน 
สัญจรไปมา 

สามารถลดปัญหา
น้ าท่วมขังและ
เพ่ิมความสะดวก
ในการสั ญจร
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
/หน่วยงานอื่น 

49 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
วังเจริญราษฎร์  

เพ่ือให้
ประชาชน มี
ถนนใช้สัญจร 
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง ๔.00 ม. 
ยาว 135.00 ม. 
หมู่ที่ 4  
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด      

-  321,100.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    - - 321,100.- ๑,๐67,๐๐๐.- -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
         ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
         ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 
                  ๓. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
           ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๘๕ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย 
ลุ่มไม้เหลี่ยม 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง   4  ม.     
ยาว 500 ม. 
หมู่ที่ 4 

- 1,260,000.- - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

51 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน   
นายเหม  
 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.        
หมู่ที่ ๔ 

- - - ๒,๕๐๐,๐๐๐.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช ้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

52 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสวน
มะพร้าว - ครูเหย็บ 
 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถนน
ใช้ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง ๔ ม.               
ยาว ๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ 
หมู่ที่ ๔ 

- - ๕๕๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    - 1,260,000.- ๕๕๐,๐๐๐.- ๒,๕๐๐,๐๐๐.- -    
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
        ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
        ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 
          ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
   ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๘๖ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายอบต.เก่า  
(ต่อเติม) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง ๔.00 ม.              
ยาว 87.00  ม.         
หมู่ที่ ๔  
รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด  

- - 231,100.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
/
หน่วยงาน
อื่น 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบกุโบร์   

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง ๔ ม.                
ยาว ๒๐๐  ม.        
หมู่ที่ ๔ 

- - ๕๕๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

55 โครงการบุกเบิกถนน
ดินเดิม สายบ้าน     
บังเซ – ฝายน้ าล้น        
(สายใหม่)       

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง ๔ ม.              
ยาว ๓๐๐ ม.         
หมู่ที่ ๔ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    - ๓๐๐,๐๐๐.- 831,100.-  -    
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
      ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชือ่มโยงอย่างทัว่ถึง 

        ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
         ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๘๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายหลัง
โรงเรียนบ้านวังตง  

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี
ถนนสาหรับใช้
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว 168 ม. 
หมู่ที่ ๔ 

- - 416,640.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างผนัง
กันน้ าคลอง  วังตง  

เพ่ือกักเก็บน้ า
ในช่วงฤดูฝน 
เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้อุปโภค 

ก่อสร้างผนังกันน้ า 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด      
หมู่ที่ 4 

- - - ๓๐๐,๐๐๐.- - เก็บกักน้ าได้ 
ร้อยละ ๙๐ 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง
ประชาชน มี
ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง/
หน่วยงาน

อื่นที่
เก่ียวข้อง 

58 โครงการบุกเบิกถนนดิน
เดิมลุ่มไม้  เหลียม    
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดิน
เดิม กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๔ 

3๐๐,๐๐๐.- - - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    -  416,640.- ๓๐๐,๐๐๐.-     
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 

       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
   ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๘๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

59 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิม สาย
ข้างบ้านผู้ใหญ่-หลัง
โรงเรียน  

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๔ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ  
ร้อยละ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคสล.ถนน
สายลุ่มไม้เหลี่ยม 

เพ่ือลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล.รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่อบต.
ก าหนด  ม.4 

- -  200,000.- - ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังได้ร้อยละ 80  

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

61 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายบ้าน
นายหาก นรินทร์ 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.ก าหนด  
ม.5 

   400,000.- 

 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

    - ๓๐๐,๐๐๐.-  600,000.- -    
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
            ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง                                                                            
  ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๘๙ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

62 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสาย
บ้านโต๊ะเลี๊ยะ        

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๕ 

- - ๒๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

63 โครงการติดต้ัง
ระบบกรอง
น้ าประปาหมู่บ้าน 
(ทางเข้าต าบล   
ขอนคลาน)  
 

เพ่ือให้มี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคสะอาด
อย่างเพียงพอ 

ติดต้ังระบบกรอง
น้ าประปาหมู่บ้าน 
(ทางเข้าต าบลขอน
คลาน) ตามแบบ
แปลนที่อบต.ก าหนด  
หมู่ที่ 5 

- - 500,000.- - - จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้สะอาด
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง 

64 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิม สายเข้า
กุโบร์บ้านในโกร๋ย   

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๕ 

- - ๓๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    -  1,000,000.-      
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
    ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
    ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

           ๓. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
         ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๙๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖
๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย     
กุโบร์ท่าศิลา  

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่อบต.ก าหนด  
ม.5 

- - - 400,000.- 

- 

ร้อยละของประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมีความ
ปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร ไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัยย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

66 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสาย
บ้านนางสุดใจ  

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนน 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม. 
หมู่ที่ 6 

- - - 325,000.- - ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

67 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสาย
ท่าเรือ ฝั่งตะวันตก 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนน 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 
หมู่ที่ 6 

- - - 337,500.- - ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    - -  1,062,500.- -    
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
     ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

                ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง                                                                            
         ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๙๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

68 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายป่าแก่ 
(ต่อเติม) 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 
หมู่ที่ 6 

- - - 1,214,000.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชุมชนบ้าน
ท่าข้ามควาย 
(ต่อเน่ือง) 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
สายชุมชนบ้านท่าข้าม
ควาย  กม.ที่ 04570 
ถึง กม.ที่ 04620
กว้าง 4   ม.           
ยาว   50   ม. 
หมู่ที่ 6 

128,000.- - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

70 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านผู้ใหญ่    

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 350 
ม.  หมู่ที่ 6 

- 770,000.- - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

    128,000.- 770,000.- - 1,214,000.-     
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
 ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

         ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
    ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๙๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

71 
 

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์เรียนรู้
ชุมชน (ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว)บ้าน
ท่าข้ามควายและ 
บ้านวังตง หมู่ที่ ๔ 
และหมู่ที่ ๖ 

เพ่ือบริการนัก
ท่องเทียวและให้
ความสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

อาคาร ขนาด             
๔ X ๑๒ ม.  
หมู่ที่ ๔  และ            
หมู่ที่ ๖ 
 

- ๗๐๐,๐๐๐.- - -- - อาคารศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 
(ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว) 

อ านวยสะดวก
แก่
นักท่องเท่ียว 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

72 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาพร้อม
ฝายน้ าล้นกักเก็บน้ า  

เพ่ือสามารถเก็บ
กักน้ าไว้ใช้เพ่ือ
การอุปโภคและ
บริโภค  

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 
หมู่ที่ 6 

- - - 5,000,000.- - เก็บกักน้ า 
ได้ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

73 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสาย
ท่องเท่ียวชุมชน 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 
หมู่ที่ 6 

400,000.- - - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    400,000.- 700,000.- - 5,000,000.- -    
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                               
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
        ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
        ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 
          ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
   ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๙๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายท่องเท่ียวชุมชน  

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว     
600 ม.  หมู่ที่ 6 

1,500,000.- - - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

75 โครงการซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
บ้านท่าข้ามควาย     

เพ่ือซ่อมแซม
และซ่อมสร้าง
ถนนให้ใช้ได้ 
ตามปกติ 

ซ่อมแซมและซ่อม
สร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตหรือพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่าข้ามควาย  
หมู่ที่ 6 

100.000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- ความพึงพอใจ   
ร้อยละ ๘๐       
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายลงท่าเรือ  
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน      
คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 2๐๐ ม. 
หมู่ที่ 6 

- 550,000.- - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

 กองช่าง 
 

    1,600,000.- 650,000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.-    
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
         ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
         ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 
               ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
         ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๙๔ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้าง 
ติดต้ังราวกันตก
บริเวณโค้งถนนสาย
ท่าข้ามควาย  

เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา 

ติดต้ังราวกันตกบริเวณโค้ง
ถนนสายท่าข้ามควาย ยาว 
63.00 ม. 
หมู่ที่ 6 

- 160,000.- - - - เพ่ิมความ
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
ในการเส้นทาง
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

78 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ า คสล.สาย
โค้งบ้านนายสุรินทร์  
บ้านนายหนาด  

เพ่ือลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในช่วงฤดู
ฝน 

ก่อสร้างครูะบายน้ า คสล. 
กว้าง๐.๖๐ ม.            
ยาว ๑๒๐  ม.             
ลึก ๐.๖๐  ม.   หมู่ที่ ๖ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- - - ลดปัญหาน้ า 
ท่วมขังได้ ร้อย
ละ ๙๐ 

สามารถลดปัญหาน้ า
ท่วมขังได้ดีย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

79 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายช่อง 
ติงมุด หมู่ที่ 5 -       
วังเจริญราษฎร์       
หมู่ที่ 9 (ต่อเติม) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 กว้าง ๔ ม. ยาว 
300  ม. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. 
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 

648,๐๐๐.- 320,๐๐๐.- - - - เพ่ิมความ
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภัย 
ในการเส้นทาง
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

    648,๐๐๐.- 980,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- - -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
             ๓. ยทุธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๙๕ 
 
      ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

80 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายช่องสะบ้า  

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม   
200 ยาว  

-    475,6๐๐.- 475,6๐๐.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

81 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิม สาย
บ้านนายจรูญ       

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๖ 

- - - ๔๕๐,๐๐๐.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

 กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชุมชนบ้าน
ท่าข้ามควาย 
(ต่อเน่ือง) 
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
สายชุมชนบ้านท่า
ข้ามควาย  กม.ที่ 
04570 ถึง กม.ที่ 
04620 
กว้าง   4   ม.           
ยาว    50   ม. 
หมู่ที่ 6 

128,000.- - - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

    128,000.-  475,6๐๐.- ๔๕๐,๐๐๐.-     
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
       ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสรา้งเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
       ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชือ่มโยงอย่างทัว่ถึง 

           ๓. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๙๖ 
 
        ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเข้ามัสยิด
บ้านท่าข้ามควาย   

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔.00 ม. ยาว     
62.00 ม. หมู่ที่ ๖ 
รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่อบต.
ก าหนด 

- - 147,3๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก              
สายทุ่งตากแดด    

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๖ 

- ๕๕๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายช่องสะบ้า
หมู่ที่ ๖ – เชื่อมต่อ
กับถนน หมู่ที่ ๗        
บ้านบารายี ต าบล
นาทอน 

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง ๔ ยาว 
150 ม.  
หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ 
รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่อบต.
ก าหนด  

-  356,300.-   ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 
 

     ๕๕๐,๐๐๐.- 906,000.-      
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
  ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสรา้งเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

        ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๙๗ 
 
     ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

86 โครงการขยายต่อ
เติมถนนสาย         
กุโบร์ – สายในวัง  

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนน 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,500 ม. 
พร้อมวางท่อ 
หมู่ที่ 7 

- - - 1,012,500.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

87 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิม สายกุ
โบร์เก่า-บารายี     

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง 7 ม. 
ยาว 770 ม. 
หมู่ที่ ๗ 

- 600,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกุโบร์เก่า 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง   4   ม.           
ยาว   1,500  ม. 
หมู่ที่ 7 

- 1,000,000.- - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

    - 1,600,000.- - 1,012,500.- -    
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
         ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
         ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 
             ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง                                                                            
     ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๙๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

89 โครงการติดต้ัง
ระบบกรอง
น้ าประปาสวนส้ม 
(ท่าซิว) 

เพ่ือให้มี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคสะอาด
อย่างเพียงพอ 

ติดต้ังระบบกรองน้ า
ตามแบบแปลนที่อบต.
ก าหนด 
หมู่ที่ 7 

- 200,000.- - - - จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้สะอาด
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายในวังบ้าน
บารายี   

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.      
หมู่ที่ ๗ 

- - ๒,๖๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง/ 
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

91 โครงการก่อสร้างหอ
ถังเก็บน้ าประปา
หมู่บ้าน สระหลัง
มัสยิด   

เพ่ือเก็บน ้ำและ
จ่ายน้ าไปตาม
ท่อประปา
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างหอถังเก็บ
น้ าประปารายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด        
หมู่ที ๗ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - - จ านวน
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
 

    - 500,000.- ๒,๖๐๐,๐๐๐.- - -    
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
  ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสรา้งเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 

    ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
     ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๙๙ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

92 โครงการก่อสร้าง
ระบบกรอง
น้ าประปา  

เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาขาดน้ า
และมีน้ าท่ี
สะอาดสามารถ
อุปโภคและ
บริโภคได้ 

ก่อสร้างระบบบ  
กรองน้ า หมู่ที่ ๒  หมู่
ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ และ  
หมู่ที่ ๗   
 

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

ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค
บริโภคที่
สะอาดและ
ทั่วถึงในฤดู
แล้ง 

กองช่าง/
หน่วยอื่น 
 

93 โครงการซ่อมแซม
และซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยาง 
สายแยกทางหลวง 
หมายเลข 416       
(กม.ที่ 12.2550)     
-บ้านบารายี 

เพ่ือซ่อมแซม
และซ่อมสร้าง
ถนนให้ใช้ได้ 
ตามปกติ 

ซ่อมแซมและซ่อม
สร้างถนนลาดยาง 
คอนกรีตแอสฟัลท์ติก 
หรือพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สายแยกทาง
หลวง หมายเลข 416  
(กม.ที่ 12.2550) -
บ้านบารายี หมู่ที่ 7 

- 100.000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- ความพึงพอใจ   
ร้อยละ ๘๐       
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง/
สวัสดิการ
สังคม 
 

94 โครงการซ่อมแซม
ฝายต้นน้ าล าธาร   

เพ่ือซ่อมแซม
ฝายต้นน้ าล าธาร     

ซ่อมแซมฝายต้นน้ าล า
ธาร  ตามแบบแปลนที่
อบต.ก าหนด หมู่ที่ 7 

- - 200,000.- - - สามารถ 
กักเก็บน้ าได้
ร้อยละ 80  

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    - 2,100.000.- 300.000.- 100.000.- 100.000.-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
          ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
          ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง 
             ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง                                                                            
     ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๐๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

95 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหลงั
มัสยิดบ้านบารายี  
 

เพ่ือให้มีน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดิน จ านวน 1 แห่ง 
หมู่ที่ 7 

- - - 1,200,000.- - น้ าประปามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานได้  
๙๐เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคที่
สะอาดและทั่วถึง
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง/
หน่วยอื่น 
 

96 โครงการบุกเบิก
ถนนสายข้าง
โรงเรียนบารายี -   
สายในวัง 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม  
สายข้างโรงเรียน     
บารายี –วังใหม่ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 
หมู่ที่ 7 

- - - 200,000.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

97 โครงการก่สร้าง  
ฝ่ายน้ าล้น 

-เพ่ือเพ่ือการเก็บ
กักน้ าใช้การ
เกษตรกรรม และ
บรรเทาปัญหาภัย
แล้ง 

สร้างฝ่ายน้ าล้นสาย  
ในวัง รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด หมู่ที่ 7 

- - - 300,000.-  เพ่ิมความชุ่มชื้น
และความสมบูรณ์
ทางระบบนิเวศ
ให้แก่พ้ืนที่ 

เป็นแหล่งน้ าเพ่ือ
เสริมการเกษตร 
และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งใน
พ้ืนที่ด าเนินการ 

กองช่าง 

    - - - 1,700,000.- -    
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 

          ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
      ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๐๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

98 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคลอง   
ส่งน้ า 1 (ต่อเน่ือง) 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล.      
กว้าง  4  ม.             
ยาว  1,200 ม. 
หมู่ที่ 8 

- - 2,772,000.- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจร  ไปมาสะดวก
และปลอดภัยย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

99 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายในควน 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล.      
กว้าง  4  ม.          
ยาว  1,000  ม. 
หมู่ที่ 9 

- - 2,500,000.- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้เส้นทาง
สัญจร ไปมาสะดวก
และปลอดภัยย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

100 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขานางด า 
หลัก 14 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน            
คสล. กว้าง 5 ม. 
ยาว 900 ม. 
หมู่ที่ 8 

- - 2,178,000.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

    -  7,450,000.-      
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
     ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๐๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคูส่งน้ า  2  
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล.   
กว้าง  4  ม.           
ยาว  230 ม. 
หมู่ที่ 8 รายละเอียด
ตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่อบต.
ก าหนด 

- - 550,000.- - 

 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทาง
สัญจร  ไป
มาสะดวก
และ
ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

102 โครงการซ่อมแซมและ
ซ่อมสร้างพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต 
สายบ้านทุ่งใหญ่    
 

เพ่ือซ่อมแซม
ถนนให้ใช้ได้ 
ตามปกติ 

ซ่อมแซมและซ่อม
สร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
หรือพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้าน     
ทุ่งใหญ่   หมู่ที่ 8 

- 100.000.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- ความพึงพอใจ   
ร้อยละ ๘๐       
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง/ 
 

     100.000.- 575,600.- 100.000.- 100.000.-    
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
        ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
        ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 
              ๓. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
       ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๐๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเสริม
เหล็กสายเขานางด า
หลัก ๑๔     

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.     
หมู่ที่ ๘ 

- ๒,๖๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ     ร้อย
ละ ๘๐   ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง/ 
 

104 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหลวงพิษ - 
บ้านสมหมาย  

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๙๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๘ 

- ๒,๔๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ     ร้อย
ละ ๘๐        ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง/ 
 

105 โครงการก่อสร้างท่า
น้ าส าหรับลอยกระทง
ที่เข่ือนวังตง  

เพ่ือเป็นท่าน้ า
ส าหรับลอย
กระทง 

ท่าน้ าส าหรับลอย 
กระทงรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนดก าหนด  
หมู่ที่ ๘ 

- ๔๐๐,๐๐๐.- - - - ร้อยละของประชาชน
ที่ใช้บริการท่าน้ าลอย
กระทงมีความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกย่ิงข้ึน
ส าหรับ 
การจัดกิจกรรม
ลอยกระทง 

กองช่าง/ 
 

    - 5,4๐๐,๐๐๐.- - - -    
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 

         ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
     ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๐๔ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

106 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิม สาย
ใหม่จากสวนน้า
ทวน-สูวิม  

เพ่ือให้ ประชาชน
ได้ม ีถนนส าหรับ
ใช้ การคมนาคม
ได้ อย่างสะดวก 

บุกเบิกถนนดิน
กว้าง ๔ ม. ยาว        
๑,๐๐๐  ม. 
หมู่ที่ ๙ 

- - - ๖๐๐,๐๐๐.- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

107 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังเจริญ
ราษฎร์   (หน้าป้อม
ต ารวจ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๙ 

- ๑,๐๔๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง/ 
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

108 โครงการก่อสร้าง   
คูระบายน้ า คสล.
สายหน้าอาคาร
เอนกประสงค์ -    
มานาซะ  

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วม 

ก่อสร้างครูะบาย
น้ า คสล 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด 
หมู่ที่ ๙ 

- - ๒๐๐,๐๐๐.- - - สามารถลดปัญหา
น้ า ท่วมขังได้  
ร้อยละ ๙๐ 

สามารถลดปัญหา
น้ า  ท่วมขังและ
เพ่ิมความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    - ๑,๐๔๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- -    
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
        ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
        ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 

           ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง                                                                            
        ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๐๕ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

109 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขานางด า 
หลัก 14 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนน            
คสล. กว้าง  5 ม. 
ยาว 900 ม. 
หมู่ที่ 8 

- - 2,178,000.- - 

 

ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

110 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าควน  
 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

ก่อสร้าง ถนน 
คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หมู่ที่ 9 

- - 2,420,000.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

111 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสายบ้าน
อีหม่าม              

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ของประชาชน 

บุกเบิกถนนดิน
เดิม กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๙ 

- - 
 

๒๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

      4,798,000.-      
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
      ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ทีเ่ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชือ่มโยงอย่างทัว่ถึง 

               ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            
         ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๐๖ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

112 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสายบ้าน
อีหม่าม              

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๙ 

- - 
 

๒๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต 
คสล.สายช่องติงมุด     

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สันจรและเพ่ือ
ลดปัญหาน้ า
ท่วม 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต คสล. 
แบบไม่มีทางเท้า 
กว้าง 7 ม. 
ยาว 20 ม. หมู่ที่ ๙ 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- - - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้สะพาน 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
/
หน่วยงาน
อื่น 
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โครงการก่อสร้างคู
ระบาย คสล.สาย
หน้าอาคาร
อเนกประสงค์ -   
มะนาซะ  

เพ่ือป้องกันน้ า 
ท่วมขัง 

ก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล. รายละเอียดตาม 
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด หมู่ที่ 9 

-  200,000.- - - ลดปัญหาน้ า ท่วม
ขังได้ ร้อยละ 
๙๐ 

สามารถลดปัญหา
น้ าท่วมขังได้ดี
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
 

    ๒,๐๐๐,๐๐๐.- - 400,000.- - -    
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง 

         ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
      ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๐๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

115 โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์บริการ
ประชาชนและชุมชน           
อบต.นาทอน 

เพ่ือต่อเติมอาคาร
ศูนย์บริการ
ประชาชนและ
ชุมชนให้มีความ
พร้อมในการ
บริการประชาชน 

ต่อเติมอาคาร
ศูนย์บริการประชาชน
และชุมชน ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 
หมู่ที่ 9  

1,400,000.- - - - - มีความพร้อมใน
การบริการ
ประชาชน 
เพ่ิมข้ึน 90 
เปอร์เซ็นต์ 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการบริการ
ประชาชน 
ได้ดีย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล.สายหลัง 
อบต.นาทอน 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว 2๐๐ ม. 
หมู่ที่ ๙ 

640,000.- - - - - มีความพร้อมใน
การบริการ
ประชาชน 
เพ่ิมข้ึน 90 
เปอร์เซ็นต์ 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการบริการ
ประชาชน 
ได้ดีย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายเขา
นุ้ย   หมู่ที่ 1  บ้าน
นาทอน- สาย อบจ. 
หมู่ที่ 3 บ้านช่อง
ไทร 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 
1,700 ม. 
หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 

- - 4,216,000.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้สะพาน 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
สัญจรสะดวก
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

    2,040,000.- - 4,216,000.- - -    
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                  
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

      ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๑๐๘ 
 
     ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

118 
 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.สาย ศพด.
บ้านวังเจริญ
ราษฎร์  

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง ๔ ม. ยาว 135 ม. 
หมู่ที่ 4 รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและ 
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - 321,100.- - - มีความพร้อมใน
การบริการ
ประชาชน 
เพ่ิมข้ึน 90 
เปอร์เซ็นต์ 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการบริการ
ประชาชน 
ได้ดีย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

119 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
ประกอบศาสนา
กิจ 

เพ่ือใช้ประกอบ
ศาสนากิจส าหรับ
ประชาชนที่ติดต่อ
ราชการที่ 
ศูนย์บริการ
ประชาชนและชุมชน 

อาคารประกอบศาสนกิจ 
กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม. 
บริเวณศูนย์บริการ
ประชาชนและชุมชน 
อบต.นาทอน  หมู่ที่ 9  

- 230,000.- - - - จ านวนผู้ราชการที่ 
ศูนย์บริการ
ประชาชนและ
ชุมชนมีสถานที่
ประกอบศาสนกิจ 

ประชาชนที่
ติดต่อราชการ
มีสถานที่
ประกอบ
ศาสนกิจ 

กองช่าง 

120 โครงการ
ก่อสร้าง 
รั้วรอบ
ศูนย์บริการ
ประชาชนและ
ชุมชน 
อบต.นาทอน 

เพ่ือป้องกันการสูญ
หายของทรัพย์สิน
ทางราชการ 

ก่อสร้างรั้วรอบ
ศูนย์บริการประชาชนและ
ชุมชน 
อบต.นาทอน        
ยาว 350 ม. 
สูง 1.50 ม. 
หมู่ที่ 9 

- - - 600,000.- - ป้องกันและลด
การสูญหายของ
ทรัพย์สินทาง
ราชการที ่

บริเวณที่ท า
การ
ศูนย์บริการ
ประชาชนและ
ชุมชน 
 

กองช่าง 

    - 230,000.- 321,100.- 600,000.- -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
    ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่ ๑. การเสริมสร้างความม่ันคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

           ๓. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๑๐๙ 
 
        ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

121 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสายบ้าน
ใหม่ (น้องหนัน)  

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 350 ม. 
หมู่ที่ 9 

- - - 236,300.- 

 

ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

122 โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสาย 
บ้านนางรอมล๊ะ  
 

เพ่ือความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ของประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หมู่ที่ 9 

- - - 675,000.- 

 

ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ า คสล.สาย
หน้าอาคาร
เอนกประสงค์ -    
มานาซะ  

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วม 

ก่อสร้างครูะบายน้ า 
คสล รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด       
หมู่ที่ ๙ 

- - ๒๐๐,๐๐๐.- -  สามารถลดปัญหาน้ า 
ท่วมขังได้  
ร้อยละ ๙๐ 

สามารถลดปัญหา
น้ า  ท่วมขังและ
เพ่ิมความสะดวกใน
การสัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

    - - ๒๐๐,๐๐๐.- 911,300.- -    

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
    ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที ่ ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
    ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

               ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทัว่ถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒ 



๑๑๐ 
 
         ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

124 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
เก็บพัสดุ 
อบต.นาทอน 

เพ่ือเก็บเอกสาร 
เพ่ือเก็บพัสดุ 
ของอบต.นาทอน 

-ก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสดุ กว้าง 2 ม. 
ยาว 8 ม. 
ณ.  ศูนย์บริการ
ประชาชนและชุมชน 
อบต.นาทอน 

- - 400,000.- - - มพ้ืีนที่จัดเก็บ
เอกสารและ
พัสดุ 
เพ่ิมข้ึน 90 
เปอร์เซ็นต์ 

เอกสารและ
พัสดุ 
ของอบต.มี
จัดเก็บที่เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยและมี
ความปลอดภัย
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 

125 โครงการการ
จัดท าผังเมือง
ต าบล  

เพ่ือให้หมู่บ้านมี
อาณาเขตที่
ถูกต้องและชัดเจน 
 

แผนที่อาณาเขตที่
ชัดเจนต าบลนาทอน 

- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- แผนที่อาณา
เขต 
ต าบลนาทอน
มีความชัดเจน  
๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ต าบลนาทอนมี 
ผังเมืองรวม 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

    - ๕๐,๐๐๐.- 4๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-    
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

          4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๑๑ 
 
             4.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการบริหาร
จัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 
 

เพ่ือความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

การจักการขยะ 
และสิ่งปฏิกูล 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- จ านวนปริมาณ
ขยะในครัวเรือน 
ลดลง 

ลดปริมาณ
ขยะใน
ครัวเรือนและ
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

๒ 

 

โครงการสง่เสริม
กิจกรรมของ
ธนาคารขยะชุมชน 

เพ่ือลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 
 

ส่งเสริมกจิกรรมของ
ธนาคารขยะชุมชน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ านวนปริมาณ
ขยะในครัวเรือน 
ลดลง 

ลดปริมาณ
ขยะ 
 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

๓ โครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนจัดการ
ขยะและ
สภาพแวดล้อมใน 
ครัวเรือน 

เพ่ือลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 

สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนจัดการ
ขยะใน  ครัวเรือน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ านวน
ประชาชนมี
จิตส านึกการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือน 
เพ่ิมข้ึน 

ลดปริมาณ
ขยะใน
ครัวเรือน 
และชุมชน 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

4 โครงการสง่เสริม
การจัดการขยะต้น
ทาง 

- เพ่ือเป็นการ
รณรงค์การจัดเก็บ
ขยะ แลกภาษี 
-เก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย 

รณรงค์การจัดเก็บ
ขยะ แลกภาษี 
หมู่ที่ ๑-๙ 

-  50,000.- 50,000.- 50,000.- -จ านวนขยะ
ลดลง 
-เก็บภาษีได้
เพ่ิมข้ึน 

การจัดเก็บ
ขยะ เก็บภาษี
ได้ตาม
เป้าหมาย 

กอง 
การคลงั/
ส่วนกอง
ธารณสุขฯ 
 

    2๐๐,๐๐๐.- 20๐,๐๐๐.- 25๐,๐๐๐.- 25๐,๐๐๐.- 25๐,๐๐๐.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

          4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๑๒ 
 
             ๔.2  แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์ 
ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
ในต าบลนาทอน 

เพื่อให้ชุมชนและ
ประชาชน 
เห็นความส าคัญ
ระบบนิเวศน์ป่า
ชายเลนในต าบล
นาทอน 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
50 คน 
 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ชุมชนและประชาชน 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ 
ระบบนิเวศน์ป่าชาย
เลนในต าบลนาทอน
เพิ่ม  80 เปอร์เซ็นต์ 

ชุมชนและประชาชน 
ได้รับความรูแ้ละเกิด
ความหวงแหน 
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนใน
ต าบลนาทอน 

กอง
สาธารณสขุ 

3 โครงการรณรงค์ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน ภายใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
และเยาวชนมี
จิตส านึก 
ในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดนิทรรศการ
ประหยัดพลังงาน
อบรมนักเรียนใน
ภายในต าบล 

- - ๕๐,๐๐๐.- - - จ านวนประชาชนและ
เยาวชนมีจิตส านึก ใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนและ
เยาวชนมีจิตส านึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม
และการประหยัด
พลังงาน 

กอง
สาธารณสขุ 
 

3 โครงการปลูกจิตส านึก
และรณรงค์การให้เด็ก
เยาวชนมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการ
ปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกจิตส านึกและ
รณรงค์เด็กและ
เยาวชนในต าบล
นาทอน 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - - จ านวนเยาวชนมี
จิตส านึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสขุ 
 

    20,000.- 12๐,๐๐๐.- 70,000.- 20,000.- 20,000.-    
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

          4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๑๓ 
 
             ๔.2  แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวอย่างย่ังยืนใน
ต าบลนาทอน 

ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรัก
ธรรมชาติ 

การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ข้ึน  ๕๐ %  
หมูที่ ๑-๙ 

- - ๒๐,๐๐๐.- - - การเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวข้ึน ๕๐ 
% 

ในต าบลนาทอน  
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุข/ 
ส านักปลัด 

5 โครงการจัดต้ัง
ธนาคารต้นไม้ 
ภายในต าบล 
 

เพ่ือเป็นศูนย์รวม
ของพันธ์ไม้นานา
ชนิด 

จัดต้ังธนาคารต้นไม้ 
  

- ๒๐,๐๐๐.- - - - จ านวนหรือ
ร้อยละของป่า
ไม้ที่เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
มากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข/ 
ส านักปลัด 

6 โครงการปลูกต้นไม้
ทั้งสองฝัง่ถนนตาม
ถนนสายรองของ
ต าบลนาทอน 

ปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรัก
ธรรมชาติ 

ปลูกต้นไม้ทั้งสองข้าง
ทางตามถนนสายหลัก         
หมู่ที่ ๑-๙ 

- - - ๕๐,๐๐๐.- - จ านวนหรือ
ร้อยละของต้น
ไม่ทั้งสองฝงั
ถนนที่เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนในต าบล
นาทอนมีทรัพยากร
ป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
 

กอง
สาธารณสุข/ 
ส านักปลัด 

    - ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- -    
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

          4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๑๔ 
 

4.2  แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล 
วางแนวปะการัง
เทียมบริเวณคลอง
เปรีย หมู่ที่ ๒ 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม  
ชาติ และสิ่งมีชีวิต
ทางทะเล 

อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลวางแนวปะการัง
เทียม หมู่ที่ ๒ 

- - ๑๐๐,๐๐๐.- - - ประชาชนมี
แหล่งอาหาร
ทะเลเพ่ิมข้ึน
๘๐% 

ประชาชนมี
แหล่งอาหาร
ทะเลเพ่ิมข้ึน 
และเพ่ิมรายได้ 

กอง
สาธารณสุข/ 
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

8 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล 
วางแนวปะการัง
เทียมคลองบารายี         
หมู่ที่ ๗ 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และสิ่งมีชีวิต
ทางทะเล 

อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลวางแนวปะการัง
เทียม หมู่ที่ ๗ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - - ประชาชนมี
แหล่งอาหาร
ทะเลเพ่ิมข้ึน
๘๐% 

ประชาชนมี
แหล่งอาหาร
ทะเลเพ่ิมข้ึน 
และเพ่ิมรายได้ 

กอง
สาธารณสุข/ 
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

9 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล
วางแนวปะการัง
เทียมคลองสังหยุด        
หมู่ที่ ๖ 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ และสิ่งมีชีวิต
ทางทะเล 

อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลวางแนวปะการัง
เทียม หมู่ที่ ๖ 

- - - ๑๐๐,๐๐๐.- - ประชาชนมี
แหล่งอาหาร
ทะเลเพ่ิมข้ึน
๘๐% 

ประชาชนมี
แหล่งอาหาร
ทะเลเพ่ิมข้ึน 
และเพ่ิมรายได้ 

กอง
สาธารณสุข/ 
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

    - ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- -    

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีสตูลแบบมีส่วนร่วมอย่างสมดุล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๑๕ 
 
          4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

4.2  แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการ อบต.นา
ทอนร่วมใจภักด์ิรัก
พ้ืนที่สีเขียว 
 

เพ่ือปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรัก
ธรรมชาติ 

ปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียว หมู่ที่ ๑-๙ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- จ านวนต้นไม้ 
ในต าบลนาทอน
เพ่ิมข้ึน  ๕๐ % 

ต าบลนาทอนมี
พ้ืนที่สี่เขียวเพ่ิม
มากย่ิงข้ึน 

กองสา
ธารณ สุขฯ/
ส านักปลัด 

11 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯฐาน
ทรัพยากรทัองถ่ิน 
 

- เพ่ือสนองแนว
พระราชด าริ และสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
- เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และท าให้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ในพ้ืนที่  

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
อบต. โรงเรียนใน
เขตต าบลนาทอน 
ประชาชนผู้สนใจ 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
ภาคภูมิใจและ
เห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินจากพันธ์ุ
พืชในชุมชน        

- เป็นการสนอง
แนวพระราชด าริ 
และสืบสานพระ
ราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
- สร้างความ
เข้าใจ และท าให้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช
ต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชน  

ส านักปลัด 

    ๒๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.-    
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แบบ ผ.0๒ 



๑๑๖ 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
           5. ยทุธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัด
กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

-เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
-เพ่ือให้ลูกได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
 

1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- ความพึง
พอใจร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
 

-ประชาชนเทิดทูน
พระเกียรติคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
-ลูกได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
 

-เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้า  
-เพ่ือให้ลูกได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อแม่ 

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ  

1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- ความพึง
พอใจร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

-ประชาชนเทิดทูน
พระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้า  
-ลูกได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อแม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
 

จัดงานประเพณี 
วันลอยกระทง 
หมู่ที่ ๓ และหมู่ที ่๘ 

3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- ความพึง
พอใจร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมกัน
สืบสานประเพณีที่ดี
งาม 

กอง
การศึกษาฯ 

    5๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

แบบ ผ.0๒ 



๑๑๗ 
 
           5. ยทุธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที่ โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการสง่เสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 
 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

จัดกิจกรรม 
หล่อเทียน 
  

1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้สืบ
สานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

กอง
การศึกษาฯ 

5 
 

โครงการสง่เสริม
ประเพณีวันออก
พรรษา 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีวัน
ออกพรรษา 

จัดกิจกรรมวัน
ออกพรรษา จัดท า
เรือพระ ขบวนเห่
เรือพระ 

3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้สืบ
สานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสง่เสริม
ประเพณี               
วันสงกรานต์ 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรม
ประเพณี              
วันสงกรานต์ 

ส่งเสริมกจิกรรม
ประเพณี              
วันสงกรานต์  
หมู่ที่ 3/หมู่ที่ 8 

3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 
ส่งเสริมกจิกรรม 
วันสงกรานต์ 

ประชาชนสง่เสริม
กิจกรรมประเพณี              
วันสงกรานต์ 

กอง
การศึกษาฯ 

    7๐,๐๐๐.- 7๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.-    
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

แบบ ผ.0๒ 



๑๑๘ 
 
           5. ยทุธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

5.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการอบรม
เยาวชนด้าน
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ต าบล   
นาทอน 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก  
เยาวชน  และ
ประชาชน  อนุรักษ์ 
ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เด็กและเยาวชน
ต าบลนาทอน 

- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และมีจิต
ส านักใจการ
อนุรักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เด็ก เยาวชน  ได้รับ
ความรู้เก่ียวกับ
ศิลปะ  และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินรู้จัก
วิถีชีวิตและมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการจัดงาน
รอมฎอมสัมพันธ์ 
 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจในการ
ถือศีลอดให้กับ
เยาวชนประชาชน
และตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
น าเอาหลักศาสนาใช้
ในการด าเนินชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                             

ส่งเสริมกจิกรรม
ถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอม 
หมูที่ ๑-7 และ
หมู่ที่ 9  

๖๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม  
 

เยาวชนประชาชน
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการถือศีล
อดและตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
น าเอาหลักศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

    ๖๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 13๐,๐๐๐.- 13๐,๐๐๐.- 13๐,๐๐๐.-    
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

           5. ยทุธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๑๙ 
 

5.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการ         
จัดจกรรม        
เฉลิมพระ
เกียรติ 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ 
-เพื่อให้ประชาชนต าบลนา
ทอนได้แสดงถึงความ
จงรักภักดี  

จัดกิจกรรม 
- ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
- อาสาท าดี 
-บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนต าบลนาทอน
ได้แสดงถึงความ
จงรักภักดี และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการจัด
งานเมาลิด
กลางสัมพันธ ์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
จัดงานเมาลิด เพื่อเป็น
การส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และยังเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวไทยมุสลิม 

มุสลิมในต าบล
นาทอนร่วม
กิจกรรมเมาลิด  
 

๙๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สร้างความสามคัคใีน
ต าบลโดยผ่านกิจกรรม
การจัดงานเมาลิดให้
ประชาชนสามารถท า
กิจกรรมร่วมกันได้เป็น
การสานความสัมพันธ์
ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการอบรม
เยาวชนด้าน
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ต าบลนาทอน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน  อนุรักษ์ ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เด็กและ
เยาวชนต าบล
นาทอน 

- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรูแ้ละมีจิต
ส านักใจการ
อนุรักษ์ศิลปะ
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน  ได้รับ
ความรู้เก่ียวกับศลิปะ  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รู้จักวิถีชีวิตและมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ศิลปะและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

    10๐,๐๐๐.- 11๐,๐๐๐.- 14๐,๐๐๐.- 14๐,๐๐๐.- 14๐,๐๐๐.-    
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

           5. ยทุธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๒๐ 
 

5.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที่ โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการอาซู
รอสัมพันธ์ 

-เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมอาซรูอ 
-เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและยังเป็น
การสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวไทยมุสลิม 
-เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมคนในต าบล
นาทอน 

มุสลิมในต าบลนา
ทอนร่วมกิจกรรม 
จัดงานอาซูรอ  

- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สร้างความสามัคคีใน
ต าบลโดยผ่าน
กิจกรรมการกวนอาซู
รอท าให้ประชาชน
สามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้เป็นการสาน
ความสัมพันธ์ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการ
ส่งเสริมศิลปะ
พ้ืนบ้านและ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เพ่ือสนับสนุนและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

ส่งเสริมศิลปะศิลปะ
พ้ืนบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
หมูที่ ๑-๙ 

1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้รู้จักและ
คงไว้ซึ่งประเพณีและ
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

    1๐,๐๐๐.- 90,000.- 90,000.- 90,000.- 90,000.-    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

           5. ยทุธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๒๑ 
 

5.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 อุดหนุน
โครงการ
มัสยิด  
บ้านนาเปรีย 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ค าสอนของศาสนาอิสลาม
อย่างถูกต้อง 

อบรมสรรพบุรุษ
ในมัสยิด        
บ้านนาเปรีย 
หมู่ที่ 2 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.
- 
 

30,000.- 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลามอย่าง
ถูกต้องย่ิงข้ึน 

สรรพบุรษุใน
พ้ืนที่ มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
หลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลาม
อย่างถูกต้อง 

กองศึกษาฯ 

15 อุดหนุน
โครงการ
มัสยิด 
บ้านช่องไทร 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ค าสอนของศาสนาอิสลาม
อย่างถูกต้อง 

อบรมสรรพบุรุษ
ในมัสยิด หมู่ที่ 3 
บ้านช่องไทร 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.
- 
 

30,000.- 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลามอย่าง
ถูกต้องย่ิงข้ึน 

สรรพบุรษุใน
พ้ืนที่ มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
หลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลาม
อย่างถูกต้อง 

กองศึกษาฯ 

16 อุดหนุน
โครงการ
มัสยิด 
บ้านวังตง 

เพ่ือให้สรรพบุรุษในพ้ืนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ค าสอนของศาสนาอิสลาม
อย่างถูกต้อง 

อบรมสรรพบุรุษ
ในมัสยิด 
บ้านวังตง 
หมู่ที่ 4 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.
- 
 

30,000.- 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลามอย่าง
ถูกต้องย่ิงข้ึน 

สรรพบุรษุใน
พ้ืนที่ มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
หลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลาม
อย่างถูกต้อง 

กองศึกษาฯ 

     90,000.- 90,000.- 90,000.- 90,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

           5. ยทุธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๒๒ 
 

5.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 อุดหนุนโครงการ
มัสยิด บ้านวังเจริญ
ราษฎร ์

เพ่ือให้สรรพบุรุษ
ในพ้ืนที่มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
หลักค าสอนของ
ศาสนาอิสลาม
อย่างถูกต้อง 

อบรมสรรพบุรุษ
ในมัสยิด บ้านวัง
เจริญราษฎร ์
หมู่ที่ 9 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 
 

30,000.- 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อิสลามอย่าง
ถูกต้องย่ิงข้ึน 

สรรพบุรษุในพ้ืนที่ 
มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักค า
สอนของศาสนา
อิสลามอย่าง
ถูกต้อง 

กองศึกษา
ฯ 

18 โครงการจัดงาน
แข่งขันเรือ          
ต าบลนาทอน 

เพ่ือสนับสนุน
แข่งขันเรือต าบล  
นาทอน 

สนับสนุนแข่งขัน
เรือต าบล        
นาทอน หมู่ที่ 3  

5๐,๐๐๐.- 2๐,๐๐๐.- 2๐,๐๐๐.- 2๐,๐๐๐.- 2๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกันกิจกรรม
แข่งขันเรือ    

กอง
การศึกษา
ฯ/
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

    5๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.-- 5๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.-- 5๐,๐๐๐.-    

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.1  แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๒๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ประสบภัยสา
ธารณภัย 

เพ่ือจ่ายในกรณี
จ าเป็นหรือ
บรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนในกรณี
เกิดสาธารณภัย 

-จัดซื้อเครื่อง
อุปโภค-บริโภค
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย
พิบัติ 
ทุกวัย  

30๐,๐๐๐.- 30๐,๐๐๐.- 30๐,๐๐๐.- 30๐,๐๐๐.- 30๐,๐๐๐.- บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในกรณี
เกิดสาธารณภัยได้  
๙๐ เปอร์เซ็นต์ 

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนใน
กรณีเกิดสา
ธารณภัยได้ 

ส านักปลัด 
 
 

2 จัดซื้อวัสดุแต่งกาย
ส าหรับ อปพร.
สังกัด อบต.นาทอน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

วัสดุแต่งกาย
ส าหรับ อปพร. 

85,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด 
 

3 
 
 

โครงการรณรงค์เพ่ือ
ลดอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพ่ือรณรงค์และลด
อุบัติภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

รณรงค์และลด
อุบัติภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ลดอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม ่ได้ 
๗๐ เปอร์เซ็นต์ 

ลดอุบัติภัย
ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 
 

ส านักปลัด 
 

    405,๐๐๐.- 37๐,๐๐๐.- 37๐,๐๐๐.- 37๐,๐๐๐.- 37๐,๐๐๐.-    

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.1  แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๒๔ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์เพ่ือ
ลดอุบัติภัย ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
 

เพ่ือรณรงค์และลด
อุบัติภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

รณรงค์และลด
อุบัติภัย ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ลดอุบัติภัย 
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
ได้ ๗๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ลดอุบัติภัย 
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการบริหาร
สถานที่กลางเพ่ือเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์การปกครอง
ท้องถ่ิน 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ    
ทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล 

- 25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- ช่วยเหลือ
ประชาชน
องค์การ
ปกครองท้องถ่ิน
มีประ
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การช่วยเหลือ
ประชาชน
องค์การ
ปกครองท้องถ่ิน  

ส านักปลัด 

6 

 

 

โครงการรณรงค์ลด
การเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรในพ้ืนที่
ต าบลนาทอน 

-เพ่ือให้ประชาชน
ชนในพ้ืนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน 
ต าบลนาทอนและ
ประชาชที่สัญจร
ไปมา 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความ
ปลอกภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
และการใช้รถใช้
ถนนเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีความ
ปลอกภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
และการใช้รถใช้
ถนน 

ส านักปลัด 

    ๒๐,๐๐๐.- 45,๐๐๐.- 65,๐๐๐.- 65,๐๐๐.- 65,๐๐๐.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.1  แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๒๕ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 

 

 

โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

เพ่ืออบรมเพ่ิม
ศักยภาพอปพร.และ
ประชาชนในชุมชนให้
เกิดความรู้ความ
เชี่ยวชาญเกิดความ
ตระหนักในความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

ให้ความแก่  อปพร. 
และประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เพ่ิมข้ึน 

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้า
ความเข้าใจใน
การเผชิญเหตุใน
ชุมชนและการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยข้น
ต้น 

ส านักปลัด 
 

8 

 

อุดหนุนโครงการ
จัดการจุดเสี่ยง
เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
ในต าบลนาทอน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรในชุมชน, 
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฏจราจรและมีวินัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขต
ต าบลนาทอน 

- - 30,000.- 30,000.- 30,000.- ผูใ้ช้รถใช้ถนนใน
เขตต าบลนาทอน
มีความปลอดภัย 

เสริมสร้างวินัย
จราจรในชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรในชุมชน 

ส านักปลัด/
สถานี
ต ารวจภูธร 
ทุ่งหว้า 

     20,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.-    
 
 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

          6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.2  แผนงาน การศึกษา  

แบบ ผ.0๒ 



๑๒๖ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้าง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาทอน 

เพ่ือให้มีอาคาร
พ้ืนที่เพียงพอต่อ
จ านวนเด็กในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่อบต.ก าหนด หมู่ที่ 1  

- 1,000,000.- 
 

- - - มีสถานที่ใน
การจัดการ
เรียนการสอน
เพียงพอแก่
เด็กปฐมวัย 

มีอาคารพ้ืนที่
เพียงพอต่อ
จ านวนเด็กใน
การจัดการเรียน
การสอน 

อบต.นา
ทอน/ศพด.
บ้านนาทอน 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรทาง
ศึกษา 
 

เพื่อให้บุคลากรมี
คุณวุฒิและความรู้
ความสามารถตรง
กับสายงาน 

พัฒนาศักยภาพบคุลากรทาง
ศึกษา 
-ส่งผู้ดูแลเด็กศึกษาต่อสาขา
ศึกษาปฐมวัย 
-ส่งผู้ดูแลเด็กไปอบรม/ศึกษาดู
งาน 
-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลนาทอน หมู่ที่ ๑ 
หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ 

10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- 10๐,๐๐๐.- จ านวนผู้ดูแล
เด็กได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรทาง
ศึกษามีศักยภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๓ โครงการค่าย
เยาวชน 

เพ่ือปลูกจิตส านึก
ให้เยาวชนคิดดี 
ท าดี 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ 

2๐,๐๐๐.- 2๐,๐๐๐.- 2๐,๐๐๐.- 2๐,๐๐๐.- 20,000.- 10% จ านวน
เด็กรักเรียน
และเยาชน 

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนคิดดีท า
ดีลดปัญหา
สังคม 

กอง 

การศึกษาฯ 

    12๐,๐๐๐.- 1,12๐,๐๐๐.- 12๐,๐๐๐.- 12๐,๐๐๐.- 12๐,๐๐๐.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.2  แผนงาน การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๒๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการจัดซื้อ
วัสดุศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

เพ่ือส่งเสริม
พ้ืนฐานทางด้าน
ศึกษา 

จัดซื้อวัสดุ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
นาทอน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕  
หมู่ที่ ๙ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- จ านวนวัสดุ
ศึกษาใช้ใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เพ่ิมข้ึน  

เด็กเล็กมี
สื่อการ
เรียนการ
สอนที่
เพียงพอ 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 โครงการปรับปรงุ
ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
น่าอยู่ น่าเรียน
และปลอดภัย 
 

เพ่ือปรับปรุงให้
สภาพแวดล้อมใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่    
น่าเรียน ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลนาทอน 
- ต่อเติมหลังคากันสาดอาคาร
เรียน  
- ติดต้ังรางน้ ารอบอาคารเรียน 
- ก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียน 
- ติดต้ังเหล็กดัดประตูหน้าต่าง 
- ปลูกต้นไม้ จัดสวนบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
- เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณ ศพด. 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลนาทอน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕  
หมู่ที่ ๙ 

2๐๐,๐๐0.- 2๐๐,๐๐๐.- 2๐๐,๐๐๐.- 2๐๐,๐๐๐.- 2๐๐,๐๐๐.- จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ในต าบลนา
ทอน ได้รับ
การปรับปรงุ
เพ่ิมข้ึน 

พัฒนาเด็ก
เล็กให้น่า
อยู่ น่า
เรียนและ
ปลอดภัย 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

    400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.- 400,000.-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

          6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.2  แผนงาน การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๒๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.นา
ทอน และ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตพ้ืนที่
ต าบลนาทอน 

-เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กด่ืมนม 
-เด็กสุขภาพ
แข็งแรง 

ค่าอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบล นาทอน จ านวน 
๓ ศูนย์ และโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่
ต าบลนาทอน 

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

เด็กมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์ 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

7 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซม, ต่อเติม 
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบล 
นาทอน 
 

เพ่ือให้อาคาร
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
มาตรฐาน 
 
 

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

๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ร้อยละ 
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลนาทอน
ได้ปรับปรุง
ซ่อมแซม,ต่อเติม 
เพ่ิมข้ึน 

มีสถานที่ที่
เหมาะสมใน
การเลี้ยงดู
เด็ก 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

    ๒,3๐๐,๐๐๐.- ๒,3๐๐,๐๐๐.- ๒,3๐๐,๐๐๐.- ๒,3๐๐,๐๐๐.- ๒,3๐๐,๐๐๐.-    
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.2  แผนงาน การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๒๙ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการ
รายงานผลการ
จัดการศึกษา
ปฐมวัย 

-เพ่ือแสดงผลงาน
ของเด็กของเด็ก
ปฐมวัย 
-เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ดีที่
ระหว่างชุมชนและ
อบต. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย์                                  

3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- ร้อยละชุมชน
และผู้ปกครอง
ได้รับทราบผล
การจัด
การศึกษา 
เพ่ิมข้ึน 

ชุมชนได้
ทราบด้าน
การจัด
ศึกษา
ปฐมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

9 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลนาทอน  
ค่าวัสดุการเรียนการ
สอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบลนาทอน 
หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕  
หมู่ที่ ๙ 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ร้อยละของเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบล
นาทอน  
คุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

เด็กเล็ก
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กใน
ต าบลนา
ทอน  
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กองศึกษาฯ/ 
 

    ๒,๐3๐,๐๐๐.- ๒,๐3๐,๐๐๐.- ๒,๐3๐,๐๐๐.- ๒,๐3๐,๐๐๐.- ๒,๐3๐,๐๐๐.-    
 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
      6.  ยทุธศาสตร์ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

      6.2  แผนงาน การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๓๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลนาทอน 

-เพ่ือส่งเสริม 
1. พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
2. พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
3. พัฒนาการด้าน
อารมณ์ 
4. พัฒนาการด้าน
สังคม 

สร้างสนามเด็ก
เล่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลนาทอน หมู่
ที่ ๑ หมู่ที่ ๕     
หมู่ที่ ๙ 

20๐,๐๐๐.- 20๐,๐๐๐.- 20๐,๐๐๐.-- 20๐,๐๐๐.- 20๐,๐๐๐.- มีสนามเด็กเล่น
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบล
นาทอนเพ่ิมข้ึน 

เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ข้ึนสมวัยครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ ๕  

เพ่ือส่งเสริมการจัด
ศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย 

ก่อสร้างศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ ๕ 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- - - -  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหมู่ที่ ๕ 
จ านวน ๑ ศูนย์ 

-เด็กมีพ้ืนฐาน
ทางด้านศึกษา
ดี 

กอง 
การศึกษาฯ/ 
กองช่าง 

12 โครงการจัดซื้อโต๊ะ
,ซื้อเก้าอี้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอี้
เด็กเล็กของ ศพด. 
 

จัดซื้อโต๊ะ,ซื้อเก้าอี้
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ ๑ 
หมู่ที่ ๕ หมู่ที่๙ 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวนโต๊ะ,ซื้อ
เก้าอี้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เพ่ิมข้ึน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีโต๊ะ
,ซื้อเก้าอี้อย่าง
เพียงพอ 

กอง 
การศึกษาฯ 

    2,300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.-    

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
   ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
     6. ยุทธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

   6.2  แผนงาน การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๓๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการสง่เสริม
การเรียนรู้ นอก
สถานที่เด็ก
ปฐมวัย           
ต.นาทอน 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลนาทอน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
นอกสถานที่เด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ ๑ หมู่
ที่ ๕ หมู่ที่ ๙ 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- 50%จ านวน
เด็ก ศพด. ใน
ต าบล นาทอน 
มีการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

เด็กเล็กใน ศพด.
ได้รับการเอาใจ
ใส่และมี
พัฒนาการที่ดี 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

14 โครงการสง่เสริม
คุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 
๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่๙ 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- จ านวนเด็ก
ปฐมวัยได้รับการ
ส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรมเพ่ิมข้ึน 

เด็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมอย่าง
สมดุลเหมาะสม
กับวัย 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

15 โครงการพ้ืนที่
สร้างสรรค์และ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
และเยาวชนใน
ท้องถ่ิน 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนรู้จัดเลือก
สถานที่ในการ
รวมกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน
อย่างปลอดภัย 

สร้างสรรค์และ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
และเยาวชนใน
ท้องถ่ิน 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
รู้จัดเลือก
สถานที่ในการ
รวมกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน
อย่างปลอดภัย
และเหมาะสม 

กอง 
การศึกษา
/กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6.ยุทธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.2  แผนงาน การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๓๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือจัดกิจกรรม
นันทนาการเน่ืองใน
วันเด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- จัดกิจกรรมวัน
เด็กมีเด็กเข้า
ร่วมร้อยละ ๘๐ 
ของเด็กในต าบล
นาทอน 

-เด็กได้กล้า
แสดงออก 
สร้างความมั่นใจ
ให้แก่เด็กเกิด
ความสามัคค ี

กอง 
การศึกษาฯ 

17 โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
นาทอน 

เพ่ือใหมีองคกรกลาง
ของเด็กและเยาวชน
ในระดับชุมชนท า
หนาท่ีเปนตัวแทน
ของเด็กและเยาวชน  

ส่งเสริมกจิกรรม
สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนา
ทอน 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ 50ของ
จ านวนเด็กและ
เยาวชนต าบล 
นาทอนเข้าร่วม
สภาฯเพ่ิมข้ึน 

เด็กและเยาวชน
ไดท างานรวมกัน
อย่างเป็นระบบ
ในรูปแบบของ
สภาเด็กและ
เยาวชน  

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 

18 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี  
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 
หมู่ที่  9 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวนคณะ
กรรม 
การศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี 
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 
3 ศูนย์ 

    ๑6๐,๐๐๐.- ๑6๐,๐๐๐. ๑6๐,๐๐๐. ๑6๐,๐๐๐. ๑6๐,๐๐๐.    

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.2  แผนงาน การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๓๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

19  โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน 
IQ  

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีทักษะทางเชาว์
ปัญญา การคิด 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็ก 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 
หมู่ที่  9 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

ร้อยละ 80 
ของเด็กมีทักษะ
ทางเชาว์ปัญญา 
การคิด ท่ีดีข้ึน 

เด็กมีทักษะ
ทางเชาว์
ปัญญา การ
คิด เพ่ิมข้ึน 

อบต.นา
ทอน/ศพด. 

20  โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน 
EQ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็ก 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 
หมู่ที่  9 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

ร้อยละ 80 
ของเด็กมีทักษะ
ความฉลาดทาง
อารมณ์ ท่ีดีข้ึน      

เด็กมีทักษะ
ความฉลาด
ทางอารมณ์ 
เพ่ิมข้ึน 

อบต.นา
ทอน/ศพด. 

21 โครงการบริโภค
ปลอดภัย ฟัน
สวยสดใส ใส่ใจ
สุขภาพ 

เพ่ือให้ส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพ
ปากและฟันของ
เด็ก 

การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพ
ปากและฟันของ
เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็ก หมู่ที่ 
1 หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 9 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

ร้อยละ 80 
ของสุขภาพ
ร่างกาย สุขภาพ
ปากและฟันของ
เด็ก ดีข้ึน 
 

เด็กเล็กมี
สุขภาพ
ร่างกาย 
สุขภาพปาก
และฟันดี
ย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา/ 
กอง
สาธารณสุข/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 
3 ศูนย์ 

    80,๐๐๐.- 80,๐๐๐.- 80,๐๐๐.- 80,๐๐๐.- 80,๐๐๐.-    

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๓๔ 
 
   6.2  แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการดาว
เด็กดี 

เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ มีระเบียบวินัย มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม 
ดูแลรักษาความสะอาด 
บ าเพ็ญประโยชน์ 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้เรียนรู้ 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

ร้อยละ 90 
เด็กมีความ
ช่วยเหลือตนเอง อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ระเบียบวินัย มีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรม ดูแลรักษา
ความสะอาด 
บ าเพ็ญประโยชน์ 

เด็กมีความ
กระตือรือร้น
ในการท างาน 

อบต.นา
ทอน/ศพด.
บ้านวังเจริญ
ราษฎร ์

23 โครงการเด็กใน
ศูนย์ฯสุขภาพดี 
มีพัฒนาการ
สมวัย 

เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

 1๐,๐๐๐.- 
. 

1๐,๐๐๐.- 
 

 1๐,๐๐๐.-  1๐,๐๐๐.-  1๐,๐๐๐.- ร้อยละ 80 ของเด็ก
ในศูนย์ฯสุขภาพดีมี
พัฒนาการสมวัย 

ผู้ปกครองได้
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

อบต.นา
ทอน/ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
นาทอน 

    20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.-    

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.2  แผนงาน การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๓๕ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 อุดหนุน
โครงการ
ส าหรับ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน 

เพ่ืออุดหนุน
ส าหรับอาหาร
กลางวันนักเรียน
ให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการที ่

อุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน 
ของโรงเรียนสงักัด 
สพฐ. ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนา
ทอน  ระดับ
อนุบาล–ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 
โรงเรียนในเขต
ต าบล นาทอน   

3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- 3,000,000.- นักเรียนให้
เด็กมีภาวะ
โภชนาการที ่
 

เด็กมี
พัฒนาการ
ทางด้าน
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์

กอง 
การศึกษา
ฯ 

25 
 

โครงการ
แข่งขันกีฬา
ปฐมวัย สาย
สัมพันธ์
ครอบครัว 

เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ของครอบครัว
ด้วยกีฬา 

แข่งขันกีฬาปฐมวัย 
สายสัมพันธ์
ครอบครัวของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลนาทอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ความพึง
พอใจ  
ร้อยละ ๘๐ 
ของ 
โครงการ
แข่งขันกีฬา
ปฐมวัย  

เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

    3,060,000.- 3,060,000.- 3,060,000.- 3,060,000.- 3,060,000.-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.2  แผนงาน การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 



๑๓๖ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา
ส าหรับ
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 
 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) 
 

ค่าหนังสือเรียน 
- อัตราคนละ 200บาท/ปี 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- อัตราคนละ 200บาท/ปี 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- อัตราคนละ 300บาท/ปี 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- - อัตราคนละ 430บาท/ปี 

 

170,000.- 170,000.- 170,000.- 170,000.- 170,000.- เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการศึกษา
ปฐมวัย 
ได้ดีย่ิงข้ึน 

ศูนย์พัฒนา
เด็ก  เล็ก
(ศพด.) 
 

กอง
การศึกษา
ฯ 

    170,000.- 220,000.- 220,000.- 220,000.- 220,000.-    
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.3  แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๓๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการคน     
นาทอนอ่อนหวาน 
 
 
 

-เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการ
รักษาสุขภาพ 
ลดการกินหวาน 
กินมันกินเค็มเค็ม 

ประชาชน ต าบล
นาทอน            
หมู่ที่  1-9 

 10,000.- 10,000.
- 

10,000.- 10,000.- ประชาชนใน
ต าบลนาทอน
เป็น
โรคเบาหวาน
ลดลงร้อยละ 
50 

จ านวน
ประชาชนใน
ต าบลนาทอน
เป็น
โรคเบาหวาน
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค 

เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และเลือก
ซื้ออาหารที่
ปลอดภัย 

-ผู้จ าหน่ายอาหาร
สด ๘ คน 
-ร้านอาหารหรือ
แผงลอย ๑๘ คน 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผู้น า
ชุมชน ๒๔ คน 
อย่างน้อย ๓๐ คน 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.
- 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
 

สถานที่จ าหน่าย
อาหารมีการ
ตรวจสอบ
สารอาหารที่
ปนเปื้อน/
ประชาชน
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

    ๓๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐. 4๐,๐๐๐. 4๐,๐๐๐.-    

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.3  แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๓๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการเฝ้า
ระวังป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อต่าง ๆ   

เพ่ือควบคุม
โรคติดต่อต่าง ๆ 

เฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อต่าง ๆ   

 
 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อต่าง ๆ ได้ 
๖๐ เปอร์เซ็นต์ 

โรคติดต่อมีจ านวน
ลดน้อยลง 

กอง 
สาธารณสุข 
 

4 โครงการเฝ้า
ระวังป้องกัน
และควบคุมโรค
ไม่ติดต่อต่าง ๆ   

เพ่ือควบคุมไม่
โรคติดต่อ 

เฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคไม่
ติดต่อต่าง ๆ   

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อต่าง ๆ 
ได้   ๖๐ เปอร์เซ็นต์ 

โรคไม่ติดต่อมี
จ านวนลดน้อยลง 

กอง 
สาธารณสุข 
 

5 โครงการตาม
แนว
พระราชด าร ิ

เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม
โครงการตาม
แนว
พระราชด าร ิ
- ด้าน
สาธารณสุข 
- สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ตัวแทน
กลุ่มชุมชน 
หมู่ที่  ๑-๙ 

180,000.- 180,000.- 180,000.- 180,000.- 180,000.- ชุมชนมีความรู้
ความรู้ความเข้าใจ
โครงการตามแนว
พระราชด าริเพ่ิมข้ึน
และสามารถน้อม
น าไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 

ชุมชนมีความรู้
ความรู้ความเข้าใจ
โครงการตามแนว
พระราชด าริ
เพ่ิมข้ึนและ
สามารถน้อมน าไป
ปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน ย่ิงข้ึน 

กอง 
สาธารณสุข 
 

    280,000.- 280,000.- 280,000.- 280,000.- 280,000.-    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.3  แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๓๙ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานสมรรถนะ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เพ่ือให้อสม.มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรมนุษย์
ในชุม 

อสม.จนท.รพ.สต. 
วังตง ๑๐ คน จนท. 
อบต. ๒ คน 

- - ๑๕๐,๐๐๐.- -  ร้อยละ20 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงานมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน  
 

สร้างแรงกระตุ้น
ในการท างาน
ของอสม. 

กอง 
สาธารณสุข 

7 โครงการอบรม
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร
ในเขต อบต. 

เพ่ือให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการใน
เขต อบต. 

อบรมสุขาภิบาล
สถานประกอบการ
ร้านอาหารและ  
แผงลอย หมู่ที่ ๑-๙ 
 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ร้อยละ 20 ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน 

ผู้ประการในเขต 
อบต.สามารถ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 

กอง
สาธารณสุข 
 

8 โครงการอบรม
เจ้าของกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

เพ่ืออบรมเจ้าของ
ร้านกิจการที่เป็น
อันตราย 
ต่อสุขภาพ 

อบรมเจ้าของร้าน
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
เช่น ร้านเสริมสวย 
โรงเลื่อย เป็นต้น 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเจ้าของ
ร้านกิจการได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน 
 

ร้านกิจการที่
เป็นอันตรายใน
เขต อบต.รู้จัก
วิธีดูแลและ
ควบคุมอันตราย
ที่จะเกิดต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

กอง
สาธารณสุข 

    70,000.- 70,000.- 220,000.- 70,000.- 70,000.-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.3  แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๔๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด 

เพ่ือป้องกันโรค
ระบาด 
การเกิดโรคในเขต
พ้ืนที่ 

รณรงค์การ
ป้องกันควบคุม 
หมู่ที่  ๑-๙ 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ระบาด 
ได้ ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ลดปัญหาการ
เกิดโรคระบาด 
 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

10 โครงการรณรงค์
ลดการใช้กล่อง
โฟมในต าบล    
นาทอน 
 

เพ่ือลดปริมาณ
ขยะที่ย่อยสลาย
ยากและเป็นพิษ
กับสิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ลดการ
ใช้กล่องโฟมใน
ต าบล     นา
ทอน 
หมู่ที่  ๑-๙ 

- ๑๐,๐๐๐.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- จ านวนผู้ใช้
กล่องโฟมใน
ต าบล  
นาทอน ลดลง 
๖๐ เปอร์เซ็นต์ 
 

ลดปริมาณขยะ
ที่ย่อยสลายยาก
และเป็นพิษกับ
สิ่งแวดล้อม ได้ 
๕๐ เปอร์เซ็นต์ 

กองสา
ธารณ สุขฯ 

11 โครงการรณรงค์
ป้องกันลูกน้ า
ยุงลาย ต าบล    
นาทอน        

เพ่ือลดการระบาด
ของยุงลายและ
ไข้เลือดออก  

รณรงค์ป้องกัน
ลูกน้ ายุงลาย  
หมู่ที่  ๑-๙   
 

- ๓๐,๐๐๐.- 10,000.- -10,000.- -10,000.- จ านวนลูกน้ า
ยุงลาย 
ลดลง ๖๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ลดการระบาด
ของยุงลายและ
ไข้เลือดออกได้ 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ 

กองสา
ธารณ สุขฯ 

    ๑๐,๐๐๐.- 5๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐.- 3๐,๐๐๐. 3๐,๐๐๐.-    

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.3  แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๔๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 
 
 

โครงการร่วมใจ 
จัดการขยะพิษ
เพ่ือสุขภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือให้ประชาชน
จัดการขยะอันตราได้
อย่างถูกวิธี 
- เพ่ือส่งเสริมให้
สิ่งแวดล้อมในต าบล นา
ทอนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 

เขตพ้ืนที่
องค์การ 
หมู่ที่ 1-9 
 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 70        
ของประชาชน
สามารถแยก
ขยะอันตราได้
ถูกต้อง 

- ประชาชน
สามารถแยกขยะ
อันตรายได้อย่าง 
ถูกวิธี 
 

ทุกส่วน
ราชการใน
องค์กร 

13 โครงการ
ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 
 
 

เพ่ือลดการระบาดของ
ยุงลายและไข้เลือดออก 

-รณรงค์การ
ควบคุมป้องกัน
โรค 
-พ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย  
หมู่ที่  ๑-๙ 

6๐,๐๐๐.- 6๐,๐๐๐.- 6๐,๐๐๐.- 6๐,๐๐๐.- 6๐,๐๐๐.- ลดการระบาด
ของยุงลายและ
ไข้เลือดออกได้ 
๖๐ เปอร์เซ็นต์ 

ลดการระบาดของ
ยุงลายและ
ไข้เลือดออก  

กองสา
ธารณ  สุขฯ 

14 โครงการณรงค์
ป้องเอดส์ 

เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจการป้องกันโรค
เอดส์มากย่ิงข้ึน 

รณรงค์การ
ป้องกันโรค 
 

1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
ป้องกันโรคเอดส์
มากย่ิงข้ึน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการ
ป้องกันโรคเอดส์
มากย่ิงข้ึน 

กองสา
ธารณ สุขฯ 

    7๐,๐๐๐.- 7๐,๐๐๐.- 8๐,๐๐๐.- 8๐,๐๐๐.- 8๐,๐๐๐.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.3  แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๔๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการรณรงค์
ร้านค้าในต าบลไม่
ขายบุหรี่ สุราสิ่งมึน
เมาและสารเสพติด
อื่น ๆ ให้แก่เด็ก
เยาวชน 

เพ่ือรณรงค์ไม่ให้
เด็กและเยาวชน 
ห่างไกลภัยจาก
สารเสพติด  

เยาวชนต าบล      
นาทอน ห่างไกลภัย
จากสารเสพติด 
หมู่ที่ ๑-๙ 

- ๑๐,๐๐๐.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ๘๐ % ของ
เยาวชนต าบล   
นาทอน ห่างไกล
ภัยจากสารเสพติด 

เยาวชนต าบล
นาทอน 
ห่างไกลภัย
จากสารเสพ
ติด 

กอง
สาธารณสุข 

16 โครงการรณรงค์
สนับสนุนคนใน
ต าบลนาทอนทุก
กลุ่มทุกวัย ออก
ก าลังกายที่
เหมาะสมกับตนเอง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในต าบลนาทอน
สุขภาพที่ดี 
ปราศจากโรคภัย
ต่าง ๆ 

คนในต าบลต าบล  
นาทอน มีสุขภาพที่
ดี 

- ๑๐,๐๐๐.- 10,000.- 10,000.-- 10,000.- ๘๐ % ของคนใน
ต าบลต าบล        
นาทอนมีสุขภาพที่
ดีปราศจากโรคภัย
ต่าง ๆ 

ต าบลต าบลนา
ทอน มี
สุขภาพที่ดี
ปราศจาก
โรคภัยต่าง ๆ 

กอง
สาธารณสุข 

17 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพ่ือควบคุม
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนที่ 

รณรงค์และฉีดวัคซีน
ป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ลดปัญหาและ
ควบคุมการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พ้ืนที่ได้๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ควบคุมไม่ให้
เกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าได้ดี
ย่ิงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

    ๒๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.- 4๐,๐๐๐.-    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.3  แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๔๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการป้องกันและ
ก าจัดโรคระบาด 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเกิดโรค
ระบาดกับเด็กและ
เยาวชนภายใน 
ต าบลนาทอน 

ต าบลนาทอน 
หมู่ที่ ๑-๙ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- โรคระบาดจาก
สัตว์ 
ในต าบลนา
ทอน 
ลดลง ๘๐ % 

โรคระบาดจาก
สัตว์ 
ในต าบลนา ทอน
ลดลง 
 

กรมปศุสัตว์/กอง 
สาธารณสขุฯ 

19 โครงการป้องกันโรค
เอดส์  ยาเสพติด และ
การแก้ปัญหาการ
ต้ังครรภ์ ไม่พร้อม 

-อบรบให้ความรู้แก่
เยาวชนในการป้องกัน 
โรคเอดส์ ยาเสพติด 
และการแกป้ัญหาการ
ต้ังครรภ์ 
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

เยาวชนใน
ต าบลนาทอน 

6๐,๐๐๐.- 6๐,๐๐๐.- 6๐,๐๐๐.- 6๐,๐๐๐.- 6๐,๐๐๐.- ร้อยละ 50 
ของจ านวนผู้
เข้าโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

เยาวชนมีความรู้
ในการป้องโรค
เอดส์ ยาเสพติด 
และการแกป้ัญหา
การต้ังครรภ ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

กองสาธารณสุข 

20 โครงการพัฒนา
ระบบงานสาธารณสุข
มูลฐานชุมชนให้แก่
ศูนย์บริการ
สาธารณสขุมูลฐาน
ชุมชน หมู่ที่ ๑-๙ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับ 
การด าเนินงาน
สาธารณสขุมูลฐาน
ชุมชนหมู่ที่ ๑-๙ 

สาธารณสขุ
มูลฐานชุมชน 

๖๗,๕๐๐.- ๖๗,๕๐๐.- ๖๗,๕๐๐.- ๖๗,๕๐๐.- ๖๗,๕๐๐.- จ านวน ๙
หมู่บ้าน 

สาธารณสขุมูล
ฐานมีการ
ด าเนินการได้
อย่างต่อเน่ือง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

    147,500.- 147,500.- 147,500.- 147,500.- 147,500.-    
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.3  แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๔๔ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 โครงการบริหาร
จัดการหน่วยกู้
ชีพ อบต.     
นาทอน 

เพ่ือให้ผู้รับบริการที่
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริการที่มีมาตรฐาน 
อย่างทันท่วงที 

จัดต้ังหน่วยกู้ชีพ
พร้อมให้บริการ
ประชาชนตลอด 
24 ชั่วโมง อบต.
นาทอน จ านวน 1 
หน่วยกู้ชีพ 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.- ลดความสูญเสีย
และลดค่าใช้จ่าย
ที่เกิดข้ึนทั้งทาง
ร่างกายและ
จิตใจได้ 80 
เปอร์เซ็น 

ลดความ
สูญเสียและลด
ค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนทั้งทาง
ร่างกายและ
จิตใจ 

กอง
สาธารณสุ
ข 

22 โครงการปฐม
พยาบาลและ
เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย 

เพ่ืออบรมให้ความรู้
ประชาชนการปฐม
พยาบาล และ 
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

ประชาชนทั่วไป 
50 คน 
หมู่ 1-9 

15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- จ านวนผู้เข้า
โครงการมี
ความรู้การ
เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถ
ปฐมพยาบาล
และ
เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยได้ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุ
ข 

    115,000.- 115,000.- 115,000.- 115,000.- 115,000.-    

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๔๕ 
 
   6.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 โครงการสัตว์
ปลอดภัย 
คนปลอดโรคจาก
พิษ สุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกันคนและสัตว์
ปลอดจากพิษสุนัข (ตาม
โครงการพระราชด าริ 
และตามนโยบาย
รัฐบาล) 

ต าบลนาทอน 
หมู่ 1-9 

75,๐๐๐.- 75,๐๐๐.- 75,๐๐๐.- 75,๐๐๐.- 75,๐๐๐.- ร้อยละ 50 ของ
จ านวนคนและ
สัตว์ที่เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้ามากย่ิงข้ึน 

ควบคุมไม่ให้เกิด
โรคพิษสุนัขบ้า
ได้ดีย่ิงข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

24 โครงการปฐม
พยาบาลและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

เพ่ืออบรมให้ความรู้
ประชาชนการปฐม
พยาบาล และ 
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

ประชาชนทั่วไป 
50 คน 
หมู่ 1-9 

15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- จ านวนผู้เข้า
โครงการมคีวามรู้
การเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยเพ่ิมมากข้ึน 

ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถปฐม
พยาบาลและ
เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยได้ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข 

25 โครงการสง่เสริม
การจัดการขยะ
ต้นทาง 

- เพ่ือเป็นการรณรงค์
การจัดเก็บขยะ แลก
ภาษี 
-เก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย 

รณรงค์การ
จัดเก็บขยะ แลก
ภาษี 
หมู่ที่ ๑-๙ 

-  50,000.- 50,000.- 50,000.- -จ านวนขยะลดลง 
-เก็บภาษีได้
เพ่ิมข้ึน 

การจัดเก็บขยะ 
เก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย 

กอง 
การคลงั/
ส่วนกอง
ธารณสุขฯ 
 

    90,000.- 100,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.-    

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๔๖ 
 
    6.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการนวัตกรรม
การอยู่ร่วมอย่าง มี
ความสุขของบุคคลใน
ครอบครัวคนพิการ (คู่
สมรสคนพิการผู้ดูแล
คนพิการและญาติของ
คนพิการ) 

เพ่ือจัดกิจกรรม 
นวัตกรรมการอยู่น่วม
กันอย่างมีความสุขของ
บุคคลในครอบครัวที่มี
คนพิการ (คู่สมรสคน
พิการผู้ดูแลคนพิการ
และญาติของคนพิการ) 

คนพิการ (คู่สมรส
คนพิการผู้ดูแลคน
พิการและญาติ
ของคนพิการ) 
ในต าบลนาทอน 

1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- ร้อยละ  7๐ 
ของ 
-ผู้พิการ 
คุณภาพชีวิตดี
ข้ึน 

- ผู้พิการ 
คุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

2 โครงการเย่ียมบ้าน
เย่ียมใจ 

เพ่ือขยายเครือข่ายเย่ียม
บ้านแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

เย่ียมบ้านโดยการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสังคม 
-ผู้สูงอายุ -ผู้พิการ 
-ผู้ยากไร้ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ  

 

การมีส่วน
ร่วมของ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

3 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสตรี
ระดับหมู่บ้านต าบล           
นาทอน 

เพ่ือส่งเสริมการมี
บทบาทของสตรีใน
ต าบลนาทอน 

- อบรม 
- ร่วมกิจกรรมวัน
สตรีสากล 

10,๐๐๐.- 10,๐๐๐.- 10,๐๐๐.- 10,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ประชาชน
ทราบถึง
ความส าคั
ญและเห็น
คุณค่าของ
สตรี 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

    20,๐๐๐.- 70,๐๐๐.- 20,๐๐๐.- 20,๐๐๐.- 20,๐๐๐.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๔๗ 
 
   6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ด ารงธรรม
ภายในต าบล       
นาทอน  

เพื่อใช้เป็นศูนย์ร้อง
เรียง/ร้องทุกข์
ส าหรับประชาชน 

สนับสนุนศูนย์
ด ารงธรรม
ภายในต าบลนา
ทอน 

- ๕๐,๐๐๐.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 50 ของ
จ านวนประชาชน
ได้รับการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียน 

ประชาชนได้รับการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียน
อย่างมีระบบและ
เป็นธรรม มาก
ย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการปันย้ิม 
สร้างสุข ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนต าบลนาทอน  

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแกผู่้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนต าบลนา
ทอน 

- - - - - ร้อยละ 20 ของผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ร่วม
โครงการ 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสเห็น
คุณค่าในตัวเอง 
ไม่โดดเด่ียว 

กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม ให้
ผู้สูงอายุใช้ภูมิ
ปัญญา ในการสร้าง
อาชีพและรายได้ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและเปิด
โอกาส ให้ผู้สูงอายุ
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ในการ 
ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ 
ให้สังคม ชุมชน 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลนาทอนที่
มีความรู ้
ทางด้ายภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- อย่างน้อย 
หมู่บ้านละ       ๑๐ 
คน 

ครอบครัว สังคม 
ชุมชน มีความ
ตระหนักในคุณค่า
ของผู้สูงอายุ 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 
 
 

            

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แบบ ผ.0๒ 



๑๔๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการปรับสภาพ
ที่อยู่อาศัย/
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้กับ 
ผู้ด้อยโอกาสยากไร้ 
ผู้สูงอายุ และผู้
ยากจน 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส
ยากไร้และยากจนที่
ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ
พิจารณาของต าบล 

 - ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม ปรับปรุง
บ้าน ที่อยู่อาศัย 
จ านวน ๓ หลัง/ป ี

- - - - - ไม่น้อยกว่า ๓ 
หลังต่อปี 

- ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัย มั่นคงแข็งแรง 

กอง 
สวัสดิการ
สังคม/
หน่วยงานอื่น 

8 โครงการสานรัก
สร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว 
 

เพื่อส่งเสริมสายใยรัก
แห่งครอบครัวและ
สร้างความรักความ
อบอุ่นในครอบครัว 

กิจกรรมสานรัก
สร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว 
หมู่ที่ 1-9 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สถาบันครอบครัว เกิด
ความรักความอบอุ่น 
มากย่ิงขึ้น 

กอง  
สาธารณ 
สุขฯ 

9 โครงการ 
เตรียมความพร้อม
เพื่อก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมี
คุณค่า 

เพื่อรณรงค์สร้างความ
ตระหนักแก่ภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการเตรียม
ความพร้อมความ
พร้อมประชากรสู่
สังคมผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมอบรม
หลักสูตรเตรียม
ความพร้อม
ประชาชนก่อนวัย
สูงอายุ 

15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- 15,๐๐๐.- 50% ของ
ประชาชนวัย
เข้าสู่วัยสูงอายุ 
มีความสขุใน
ด าเนินชีวิต
ย่ิงขึ้น 

ประชาชนวัยก่อน  
วัยผู้สูงอายุ มีความรู้
ความเขา้ใจ และมีความ
ตระหนักถึงความจ าปีใน
การเตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ เพ่ือการเข้า
สู่วัยสูงอายุ  อย่างมี
คุณภาพ 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 

    25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แบบ ผ.0๒ 



๑๔๙ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการฟ้ืนฟู
พัฒนาศักยภาพ
เด็กพิการโดย
ครอบครัวและ
ชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
เด็กพิการโดย
ครอบครัวและ
ชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ 

คนพิการและ 
ครอบครัวใน
ชุมชนต าบล
นาทอน 

10,000.- 1๐,๐๐๐.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กพิการและ
ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 โครงการอบรม
ผู้สูงอายุสุขภาพ
ดี ชีวีมีสุข  

เพ่ืออบรมให้
ความรู้ให้  
แก่ผู้สูงอายุ 

เยาวชนใส่ใจ
ผู้สูงอายุใน
ต าบลนาทอน 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุสุขภาพ
ดี ชีวีมีสุข 
เพ่ิมข้ึน 

ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกว่า
ตัวเองมีคุณค่า
โดยไม่รู้สึกไม่
โดนทอดทิ้ง 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม/กอง
ศึกษา 

12 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชน 
(ศพค.) ต าบล
นาทอน 

เพ่ือสร้าง 
ความรักความ
เข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว   

จัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
สมาชิกใน
ครอบครัว 

1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- 1๐,๐๐๐.- สถาบัน
ครอบครัว 
ไม่น้อยกว่า
หมู่บ้านละ๕ 
ครอบครัว 

สมาชิก
ครอบครัว 
เห็นความส าคัญ
ของ 
สถาบัน
ครอบครัว 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม/ ศพด. 

    50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แบบ ผ.0๒ 



๑๕๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 
 

โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ส าหรับผู้สงูอายุ   
พิการฯ 

เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่ผู้สงูอายุ และ
ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ และผู้
พิการต าบลนา
ทอน 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายุ
ผู้พิการพึง
พอใจ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เห็นคุณค่าในตัวเอง 
ไม่โดดเด่ียว 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 
 

14 โครงการสนับสนุน  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
และเปิดโอกาส ให้
ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ในการ 
ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ใหส้ังคม 
ชุมชน 

สนับสนุนกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ ด้าน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน        

๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.-    อย่างน้อย 
หมู่บ้านละ    
๑๐ คน 

ครอบครัว สังคม 
ชุมชน มีความ
ตระหนักในคุณค่า
ของผู้สูงอายุ 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 
 
 

15 โครงการค่าย
เยาวชน (ค่าย
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
นันทนาการ) 

เพ่ือให้เด็ก ผู้ใหญ่ 
ผู้สูงอายุ อยู่ร่วมกัน 
อย่างเข้าใจและ
ปลอดภัยยังยืนและเพ่ือ
ลดช่องว่างระหว่างวัย 

ค่ายเยาวชน       
(ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมและ
นันทนาการ) 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๖๐ 
ของ 
เยาวชนใน
ต าบล  นา
ทอน 

เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 
อยู่ร่วมกันอย่าง
เข้าใจและปลอดภัย
ยังยืนและลด
ช่องว่างระหว่าง
ระหว่างวัย 

กอง
การศึกษา/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    140,000.- 140,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.-    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   6.5  แผนงานงบกลาง 

แบบ ผ.0๒ 



๑๕๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
  

เพื่อให้คนชรามคีวาม
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐.- ๖,๐๐๐,๐๐๐.- 7,๐๐๐,๐๐๐.- 7,5๐๐,๐๐๐.- 8,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

คนชรามีความ
เป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ/
กอง 
สวัสดิการสังคม 

2 เบี้ยยังชีพผู้
พิการ  

เพื่อให้ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 3,๐๐๐,๐๐๐.- 3,๐๐๐,๐๐๐.- 3,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กรมส่งเสริมฯ/
กอง 
สวัสดิการสังคม 

3 เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

-ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- 50,๐๐๐.- 50,๐๐๐.- 50,๐๐๐.- ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
ความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

4 เงินสมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล 
นาทอน  

เพื่อให้คนในชุมชนได้รับ
สวัสดิการที่ดี 

สมทบการจัด
สวัสดิการ
ชุมชน (สัจจะ
วันละบาท) 
 

200,000.- 200,000.- 250,000.- 250,000.- 250,000.- ร้อยละ ๗๐ 
 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 
 

5 โครงการสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น อบต. 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น  

40๐,๐๐๐.- 30๐,๐๐๐.- 35๐,๐๐๐.- 35๐,๐๐๐.- 35๐,๐๐๐.- ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนมี
หลักประกันสุขภาพ
ทั่วหน้า 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

    8,830,000.- 8,530,000.- 10,650,000.- 10,650,000.- 11,650,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  6.6  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๕๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ 
ส่งเสริมให้ 
ประชาชนมี 
สวัสดิการ   
(สัจจะวันละ 
บาท) 

เพ่ือให้คนใน ชุมชน
ได้รับ สวัสดิการที่ดี 

รณรงค์สง่เสริม ให้
ประชาชนมี 
สวัสดิการ     
 

- 25,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ประชาชนท า 
สัจจะวันละ
บาท เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๗๐  
 

ประชาชน ได้รับ 
สวัสดิการที่ดี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการสาน
พลังพลเมือง
เพ่ือสุขภาวะ 

เพ่ือสร้างเครือข่าย
กับอีก 15 องค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือท าหน้าท่ี ศูนย์
จัดการเครือข่ายสุข
ภาวะชุมชน 

การขับเคลื่อนให้เกิด
ระบบการจัดการสุข
ภาวะของเครือข่าย
ให้ความส าคัญกับ
การน าใช้ทุนทาง
สังคม 

- - - - - สามารถจัดต้ัง 
ศูนย์จัดการ
เครือข่ายสุข
ภาวะชุมชน
อย่างน้อย 5 
เครือข่าย 

15 เครือข่าย 
สามารถขับเคลื่อน
ชุมชนจนน าไปสู่การ
พัฒนาระบบกสน
จัดการตนเในพ้ืนที่ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 
 

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีการ
ร่วมจัดต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์ 

เพ่ือให้คนในชุมชน
ได้มีการออมทรัพย์ 

ส่งเสริมให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีการร่วม
จัดต้ังกลุ่มออม
ทรัพย์ 

 25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- จ านวน
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

     50,000.- 35,000.- 35,000. 35,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  6.6  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๕๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์
รวมพลังชุมชน 
ลดการซื้อสินค้า
ตามโฆษณาท่ี
เกินจริง 

เพ่ือให้ประชาชน
ในชุมชนไม่ต้องซื้อ
สินค้าราคาเกิน
จริง 

รณรงค์รวมพลัง
ชุมชน ลดการ
ซื้อสินค้าตาม
โฆษณาท่ีเกิน
จริง 

- - ๑๐,๐๐๐.- - - ร้อยละ 30 ของ
จ านวนประชาชน 
ลดการซื้อสินค้า
ตามโฆษณาท่ีเกิน
จริง เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
ชุมชนไม่ต้องซื้อ
สินค้าราคาเกิน
จริง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการ
สนับสนุการ
แก้ไขปัญหา
ประชาชนไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ
ที่ดิน ในต าบล
นาทอน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เอกสารสิทธ์ิที่ดิน 
เป็นของตัวเอง 

แก้ไขปัญหา
ประชาชนไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ
ที่ดิน ในต าบล
นาทอน 

- - ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ านวนหรือร้อย
ละประชาชนมี
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
เอกสารสิทธ์ิ
ที่ดิน เป็นของ
ตัวเอง 

ส านักปลัด/
หน่วยงานอื่น 

6 โครงการสง่เริม
การแก้ไขปัญหา
ลักเล็กขโมย
น้อย ในต าบล
นาทอน 

เพ่ือลดปัญหาการ
ลักเล็กขโมยน้อย  

ส่งเริมการแก้ไข
ปัญหาลักเล็ก
ขโมยน้อย ใน
ต าบลนาทอน 

- ๓๐,๐๐๐.- - - - จ านวนหรือร้อย
ละแก้ไขปัญหาลัก
เล็กขโมยน้อย ใน
ต าบลนาทอน 
เพ่ิมข้ึน 

สามารถช่วยลด
ปัญหาการลัก
เล็กขโมยน้อย 

กองช่าง 

    - ๓๐,๐๐๐.- ๑1๐,๐๐๐.- - -    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  6.6  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๕๔ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 
 
 

โครงการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนา
ครอบครัว        
ในชุมชนต าบล 

เพ่ือมุ่งให้การพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนสู่
ความสมดุลและ
ย่ังยืนช่วยให้
สังคมไทยสามารถ 
ยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคง  

ครอบครัวใน
ชุมชนต าบล 

- ๑๐,๐๐๐.- 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ 50 ของ
ครอบครัวมี
ความเข้มแข็งข้ึน 

ครอบครัวใน
ชุมชนสู่ความ
สมดุลและย่ังยืน
ช่วยให้สังคมไทย
สามารถ ยืน
หยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการเพ่ิม
ทักษะชีวิตแก่เด็ก
และเยาวชนต าบล        
นาทอน 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนสามารถใช้
ชีวิตในโลกปัจจุบัน
อย่างปลอดภัยและมี
ความสุข 

-เด็กและ
เยาวชน  
หมู่ที่ 1-9 

10,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- เด็กและเยาวชน 
ได้เรียนรู้ทักษะ
การใช้ชีวิต ร้อย
ละ ๗๐   

เด็กและเยาวชน
ในต าบลนาทอน
สามารถใช้ชีวิต
ในโลกปัจจุบัน
อย่างปลอดภัย
และมีความสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

    10,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.-    
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  6.6  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๕๕ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ (ชรา
บาล)ต าบลนา
ทอน 

1.เพ่ือให้เกิดศูนย์พัฒนา
และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและต าบลนา
ทอน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
จัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ต าบล
นาทอน 

สร้างพ้ืนที่/โอกาสในการ
ท ากิจกรรมร่วมกันของ
กลุ่มผู้สูงอายุ ผ่าน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุระดับต าบล 

- 50,000.- - - - มีศูนย์พัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ต าบลนา
ทอน จ านวน 1 แห่ง 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
ตระหนักและ
เห็นคุณค่าใน
ตนเอง สร้าง
คุณประโยชน์ต่อ
ชุมชนส่วนรวม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน
ศูนย์บริการคน
พิการองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาทอน 

1. เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินศูนย์บริการคน
พิการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน 
2.เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
อันเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการใน
พ้ืนที่ 

คณะกรรมการเกิดความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ/กลุ่มผู้
พิการในต าบลได้รับการ
ส่งเสริมผ่านกิจกรรมต่าง 
ๆ อาทิ ความรู้ในการ
เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้รับ
การส่งเสริมด้านอาชีพ 
เป็นต้น 

- 10,000.- - - - - มีการประชุมเพ่ือ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน
ศูนย์บริการคนพิการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน อย่าง
น้อย 3 ครั้ง/ปี 
-มีกิจกรรมเก่ียวกับผู้
พิการ อย่างน้อย 2 
กิจกรรม/ป ี

กลุ่มผู้พิการ 
ได้รับการ
สนับสนุน 
ส่งเสริมผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ 
อันเป็นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตให้
ดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    - 60,000.- - - -    
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  6.6  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๕๖ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการนา
ทอนก้าวไกล
ผลิตภัณฑ์เด่น 
9 ชุมชน 9 
หมู่บ้าน 

1.เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
รองรับการท่องเท่ียวอุทยาน
ธรณีโลก 
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนในชุมชน 

พ้ืนที่ 9 หมู่บ้าน
ในต าบลนาทอน มี
ผลิตภัณฑ์เด่นทุก
หมู่บ้าน/คนใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

- 45,000.- - - - ทุกหมู่บ้านมี
ผลิตภัณฑ์เด่นของ
ชุมชน  อย่างน้อย
หมู่บ้านละ 1 
ผลิตภัณฑ์ 

ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง 
ภาคภูมิใจใน
ชุมชนของ
ตนเอง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการ
ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ชุมชน 
(ต้นไม้ประจ า
หมู่บ้าน) 

1.เพ่ือสร้างความเป็นอัต
ลักษณ์ให้เกิดแก่ชุมชนผ่าน
การรณรงค์ สง่เสริมการปลูก
ต้นไม้ประจ าหมู่บ้าน 
2.เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ
ให้คนในแต่ละชุมชน อันจะ
สร้างความรักความสามัคคี
ให้เกิดกับคนในชุมชน 

ชุมชนทุกหมู่บ้าน
ต าบลนาทอน มี
การปลูกต้นไม้
ประจ าหมู่บ้าน 
อันเป็นการสร้าง
ความเป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชน
น้ัน ๆ 

- 9,000.- - - - ทุกหมู่บ้านมีต้นไม้
ประจ าหมู่บ้าน 1 
ชนิดและได้รับการ
ส่งเสริมให้มีการปลูก
อย่างน้อยร้อยละ 
30 ของครัวเรือน
แต่ละหมู่บ้าน 

ชุมชนมีต้นไม้
ประจ าหมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอายุ อบต.
นาทอน 

เพ่ือตระหนักและให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุ 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้สูงอายุได้รักการ
พัฒนาศักยภาพ 

ผู้สูงอายุรู้สึกว่า
ตัวเองได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่
และไม่รู้สึกว่าถูก
ทอดทิ้ง 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

    ๑๐๐,๐๐๐.- 154,000.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-    
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  6.6  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แบบ ผ.0๒ 



๑๕๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี
และครอบครัว 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี
ในชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง 
2.เพื่อสร้างคุณคา่ให้เกิด
ในกลุ่มสตรีผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ 

กลุ่มสตรีเกิดความ
เข้มแข็ง ส่งผลให้
ครอบครัวและชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งด้วย
เช่นกัน 

- 50,000.- 
 
 
 
 

50,000.- 50,000.- 50,000.- สตรีได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
การท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

สตรีมีความ
เข้มแข็ง สามารถ
ขยายผลสู่
ครอบครัว ชุมชน
โดยรวม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

15 โครงการเด็กและ
เยาวชนต าบลนา
ทอนร่วมส านึกรัก
บ้านเกิด 

1.เพื่อส่งเสริมความเป็น
จิตอาสาให้กับเด็กและ
เยาวชนต าบลนาทอน 
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนรักบ้านเกิดของ
ตนเอง 

พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ เช่น มัสยิด  
กุโบร์ แหล่งท่องเที่ยว 
ได้รับการพัฒนาโดย
กลุ่มเด็กและเยาวชน
ต าบลนาทอน 

- 10,000.- - - - กลุ่มเด็กและ
เยาวชนมีการ
ท ากิจกรรมอัน
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

กลุ่มเด็กและเยา
ชนเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

16 โครงการส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพ กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน
ต าบล นาทอน 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
เกษตรกรในต าบลนาทอน 

อบรม 
อาชีพแก่การเกษตรกร 
และกลุ่มอาชีพกลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจ 
ต าบลนาทอน 

- - 50,000.- 50,000.- 50,000.- ร้อยละ 50 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น  

 

การเกษตรกร 
และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจมคีวามรู้
ในการประกอบ
อาชีพ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/
หน่วยที่
เกี่ยวข้อง 
 

     60,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

แบบ ผ.0๒ 



๑๕๘ 
 
  6.7 แผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สนามกีฬากลาง 
อ. ทุ่งหว้า  

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
,เยาวชน,
ประชาชนรักการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม
กีฬากลาง อ. ทุ่งหว้า 
หมู่ที่ ๘ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ    
ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้ใช้บริการ 
 สนามกีฬากลาง    
อ. ทุ่งหว้า  

เด็ก,เยาวชน
ร่างกาย
แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา
ฯ/ 
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาสระน้ า
บารายี   หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
,เยาวชน,
ประชาชนรักการ
ออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาสระ
น้ าบารายี   
กว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ 
ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๔ 
ม. หมู่ที่ ๗ 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- - - - ร้อยละ 50 ของ
จ านวนเด็ก,
เยาวชนมีสุขภาพ
ภาพร่างการ
แข็งแรงเพ่ิมข้ึน 

เด็ก,เยาวชน 
หมู่ที่ ๗ 
ร่างกาย
แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา
ฯ/กองช่าง 

3 สนามกีฬาเพ่ือ
สุภาพ  
(ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล) หมู่ที่ ๗     

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬา 

ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
หมู่ที่ ๗     

- ๕๐,๐๐๐.- - - - ร้อยละ 50 ของ
จ านวนประชาชน 
ได้ก าลังกาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน มี 
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา
ฯ รร.บารายี/
กองช่าง 

    - 3,๐๐๐,๐๐๐.- - - -    
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  6.7  แผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ  

แบบ ผ.0๒ 



๑๕๙ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาออก
ก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ พร้อม
อุปกรณ์กีฬา     
หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุออกก าลัง
กาอย่างเหมาะสม 

ก่อสร้างลานกีฬาออก
ก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ พร้อม
อุปกรณ์   หมู่ที่ ๙ 

- - ๓๐๐,๐๐๐.- - - ร้อยละ 50 ของ
จ านวนผู้สูงอายุ มี
ลานกีฬาและพร้อม
อุปกรณ์การกีฬา
เพ่ิมข้ึน 

ผู้สูงอายุออก
ก าลังกาอย่าง
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา
ฯ/ 
กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา 
หมู่ที่ ๑ - ๙ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬา 

- ก่อสร้างลานกีฬา 
- ติดต้ังอุปกรณ์ 
หมู่ที่ ๑ - ๙ 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - ร้อยละ 50 ของ
จ านวนเด็กเยาวชน
ประชาชนสถานที่
ออกก าลังกาย
เพ่ิมข้ึน  

เด็ก,เยาวชน,
ประชาชนรัก
การออกก าลัง
กาย สุขภาพดี
ย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา
ฯ/ 
กองช่าง 

6 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ต าบลนาทอน       
(นาทอนเกมส์) 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและเยาวชน
และประชาชน 
หมู่ที่ ๑-๙ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ร้อยละ 50 ของ
จ านวน 
เยาวชนและ
ประชาชน 
มีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

เยาวชนและ
ประชาชนใช้
เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
ด้วยการออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา
ฯ 

    ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- 1,5๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.-    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  6.7  แผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ  

แบบ ผ.0๒ 



๑๖๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการอบรม
ทักษะกีฬา 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเล่นกีฬาให้กับ
เยาวชนและ
ประชาชน 

อบรมทักษะนักเรียน
ในพ้ืนที่ต านาทอน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ร้อยละ 60 ของ
จ านวนเยาวชนมี
ทักษะการเล่นกีฬา
เพ่ิมข้ึน 

เยาวชนมีทักษะ
การเล่นกีฬา
ฟุตบอลเพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา
ฯ 

8 โครงการปันจัก
ยานปันรักสุขภาพ 

 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพที่เข็งแรง
ทุกเพศทุกวัย 

จัดกิจกรรมปันจักยาน
ปันรักสุขภาพ 
 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ร้อยละ 60 ของ
จ านวนประชาชน 
มีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนเพ่ือมี
สุขภาพที่ดี 

กองการศึกษา
ฯ 

9 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน
และประชาชน 

เพ่ือจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลให้กับ
เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
นาทอน 

แข่งขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ร้อยละ 80 ของ
จ านวนเยาวชน
และประชาชนเล่น
กีฬาฟุตบอล
เพ่ิมข้ึน 

-เพ่ิมทักษะให้
นักกีฬา สร้าง  
ความสามัคค ี
ในชุมชน 

กองการศึกษา
ฯ 

    120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.- 120,000.-    

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  6.7  แผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ  

แบบ ผ.0๒ 



๑๖๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการสง่
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด 

เพ่ือส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์ 
ต้านยาเสพติด 

-ผู้บริหาร 
-สมาชิกอบต. 
-พนักงานอบต. 
-ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 ต.นาทอน 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ    
ร้อยละ ๘๐ ของ 
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์ 

สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง อปท.  
ในอ าเภอทุ่งหว้า 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์กีฬา 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬา 

สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา๑-๙ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ร้อยละ 50 ของ
ประชาชน 
มีอุปกรณ์กีฬา 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา
ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 
 

12 โครงการจัดการ
แข่งขันเรือต าบล
นานาทอน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวต าบล    
นาทอน 

จัดการแข่งขันเรือ
ให้กับประชาชน
ต าบลนาทอน 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ความพึงพอใจ    
ร้อยละ ๘๐ ของ 
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์ 

สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ให้กับประชาชน 
ประชาชนต าบล
นาทอน 

กอง
การศึกษาฯ 
 

 
   2๐๐,๐๐๐.- 220,000.- 220,000.- 220,000.- 220,000.-    

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใหเ้กิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

           6. ยทุธศาสตร์ที่ พฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  6.7  แผนงาน แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ  

แบบ ผ.0๒ 



๑๖๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการสง่
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการ 
ส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ 

ส่งเยาวชนและ
ประชาชน 
หมู่ที่ 1 -  หมู่ที่ 9 
เข้าร่วมการแข่งขัน 
ในระดับต่าง ๆ 
 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ร้อยละ 90 ของ
จ านวนเยาวชน
และประชาชน 
ได้เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เยาวชนและ
ประชาชน 
ได้เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการจัดการ
แข่งขัน 
กีฬาประเพณีสาย
สัมพันธ์ชุมชน  

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สุขภาพที่เข็งแรง
ทุกเพศทุกวัย 
 

ประชาชนและ
เยาวชนในชุมชน 

30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- ร้อยละ 80 ของ
จ านวนประชาชน
ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ด้วย
การออกก าลังกาย
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการ
ออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

15 โครงการสง่เสริม
การกีฬามวยไทย
และศิลปะป้องกัน
ตัว 

เพ่ือให้เยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลจากยา
เสพติดเพ่ิมมากข้ึน 

กลุ่มเด็กวัยเรียนและ
เยาวชนต าบล     
นาทอน 

  20,000.- 20,000.- 20,000.- เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

เยาวชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และ
ห่างไกลจากยา
เสพติดเพ่ิมมากข้ึน 

กองศึกษาฯ 

    130,000.- 130,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.-    
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
      7.ยุทธศาสตร์ที่ บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
         7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ.0๒ 



๑๖๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ของพนักงานส่วน
ต าบล 
ลกูจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง อบต.
นาทอน 

เพ่ือเพ่ิมความรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของ
พนักงานในสังกัด  
 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมของ
พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 
อบต.   นาทอน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ านวนร้อยละ
80ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน 

พนักงานมี
ความรู้คู่
คุณธรรมใน
การท างาน 

ส านักปลัด 

2 
 

โครงการจัดท า
วารสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ
องค์กร 

เพ่ือเผยแพร่
ข่าวสาร ภารกิจ
การบริหารงาน 
ของ อบต. 

จัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน
ของ อบต. ปี ละ 
1 ครั้ง 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนได้
รับทราบภารกจิ
ของอบต. 90 
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนได้
รับทราบ
ภารกิจการ
บริหารงาน 
ของ อบต.
มากย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

3 โครงการเช่า
สัญญาณอินเตอร์ไร้
สาย (WiFi) ภายใน
ต าบลนาทอน       
หมู่ที่ ๑-๙ 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในกำร
เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร  

ติดต้ังเช่าสัญญา
อินเตอร์ไร้สาย 
(WiFi)  
หมู่ที่   ๑-๙ 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - ประชาชนในการ
เข้าถึง
แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ได้ ๗๐  
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนใน
การเข้าถึง
แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร  

ส านักปลัด 

    100,000.- 100,000.- ๑,1๐๐,๐๐๐.- 100,000.- 100,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
     7. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการองค์อยา่งมีธรรมาภิบาล 

      7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ.0๒ 



๑๖๔ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี    
อบต.นาทอน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปทั่วไปใน
สังกัดอบต. นาทอน 

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปในสังกัด
อบต. นาทอน 

26๐,๐๐๐.- 26๐,๐๐๐.- 26๐,๐๐๐.- 260,๐๐๐.- 260,๐๐๐.- ร้อยละ 50 
ของคณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
และพนักงาน
ในสังกัดของ 
อบต.มี
ศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานในสังกัด
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานได้ดี
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 

5 
 

โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

เพ่ือส ารวจความพึง
ใจของประชาชน
ที่มารับบริการจาก 
อบต. 

ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ
แก่ประชาชนของ 
 อบต.นาทอน 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 80 
ความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ทราบถึงปัญหา
และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆสามารถ
น ามาแนวทาง
ปรับปรุงการ
ให้บริการ 
ประชาชน 

ส านักปลัด 

    280,000.- 280,000.- 280,000.- 280,000.- 280,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
     7. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์อยา่งมีธรรมาภิบาล 

       7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ.0๒ 



๑๖๕ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการแผนที่
ภาษี 

เพ่ือสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ครบถ้วนตรง
ตามจ านวนพ้ืนที่จริง 
 

จัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วนตรงตาม
จ านวนพ้ืนที่จริง 

๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- จัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วนตรง
ตามจ านวนพ้ืนที่
จริง ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

สามารถ
จัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วนตรง
ตามจ านวน
พ้ืนที่จริง 

กอง 
การคลงั 
 

7 โครงการจัดเก็บ
ภาษีเชิงรุกบุกถึง
บันไดบ้าน 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

จัดเก็บภาษีเชิงรุกบุก
ถึงบันไดบ้าน 
หมู่ที่ ๑-๙ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ร้อยละ80 ของ
การจัดเก็บภาษ ี
ได้เพ่ิมข้ึน 

สามารถ
จัดเก็บภาษีได้
ทั่งถึงทุกพ้ืนที่ 

กอง 
การคลงั 

8 โครงการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน ผู้มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน 
ดีเด่น  

เพื่อยกย่องพนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน 
ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน 
ดีเด่น 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน 

- - - - - พนักงานอบต.นา
ทอมีคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติ
ราชการและ
ให้บริการ
ประชาชน ดีเด่น
เพิ่มขึ้น 100% 

ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนา
ทอน 
มีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

ทุกส่วน
ราชการใน
องค์กร 

    320,000.- 320,000.- 320,000.- 320,000.- 320,000.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
     7. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการองค์อยา่งมีธรรมาภิบาล 

      7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ.0๒ 



๑๖๖ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ พบ
ประชาชนเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและ
สนับสนุนแผน
ชุมชน 

เพ่ือไปรับฟัง
ปัญหาและความ
ต้องของประชาชน
เพ่ือน ามาจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

อบต.เคลื่อนที่ 
พบประชาชนเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและ
สนับสนุนแผนชุมชน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบต.เคลื่อนที่ฯ 
เพ่ิมข้ึน 

สามารถแก้ปัญหา
ของประชาชนได้
ตามความต้องของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
 
 
 

10 โครงการ อบต.  ใส
สะอาด 

เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใส 
การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน 

ความโปร่งใส 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงาน 

- - - - - ร้อยละ 80 ของ
จ านวนประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ ของ 
อบต. เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ
เข้ามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบได้ทุกมิติ
ของ อบต. 

ทุกส่วน
ราชการใน

องค์กร 

11 อุดหนุน โครงการ  
สภาองค์กรชุมชน 

เพ่ืออุดหนุนสภา
องค์กรชุมชน
ต าบลนาทอน 

บริหารจัดการสภา
องค์กรชุมชน 
ต าบลนาทอน 
 

- 30,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.- บริหารจัดการสภา
องค์กรชุมชน 
ต าบลนาทอนมี 
ประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
บริหารจักการสภา
องค์กรชุมชน 
ต าบลนาทอน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    ๕๐,๐๐๐.- 8๐,๐๐๐.- 8๐,๐๐๐.- 8๐,๐๐๐.- 8๐,๐๐๐.-    

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
     7. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการองค์อยา่งมีธรรมาภิบาล 

      7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ.0๒ 



๑๖๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกต้ัง 
 
 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จา่ย
ในการเลือกต้ัง
ผู้บริหารและสมาชิก 
อปท. 

จัดการเลือกต้ัง 
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์การ
เลือกต้ังผู้แทน
ราษฎร์ และสมาชิก
วุฒิสภา 

1,0๐๐,๐๐๐.- 1,0๐๐,๐๐๐.- 1,0๐๐,๐๐๐.- 1,0๐๐,๐๐๐.- 1,0๐๐,๐๐๐.- -ประชาชนมา
ใช้สิทธิเลือกต้ัง  
ร้อยละ 8๐ 
-การเลือกต้ัง
ประสบ
ความส าเร็จ 
100% 

ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกต้ัง  
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

13 โครงการจิต
อาสาท าความดี
ด้วยหัวใจ 

เพื่อให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอนได้รัก
การพัฒนาและการ
ปลูกฝังความเป็นคนมี
จิตอาสาเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วม
มากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

-บ าเพ็ญประโยชน์ 
สถานที่ ที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ 
 

- - 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 80 
ของพื้นที่มี
ความสะอาด 
ความเรียบร้อย
ใน สาธารณ                                                                                                                                    
ประโยชน์ 

สถานที่ราชการ   
ศาสนสถานที่
สาธารณ 
ประโยชน์ 
อาคารสาธารณ
ประโยชน์ 
ได้รับการดูแล
ให้เกิดความ
สะอาดและร่ม
รื่น 

ทุกส่วน
ราชการใน
องค์กร 

    1,0๐๐,๐๐๐.- 1,02๐,๐๐๐.- 1,02๐,๐๐๐.- 1,02๐,๐๐๐.- 1,02๐,๐๐๐.-    

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
     7. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการองค์อยา่งมีธรรมาภิบาล 

      7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ.0๒ 



๑๖๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการ
อบรมให้
ความรู้เรื่อง
มาตรการ
และกลไล
ป้องกันการ
ทุจริต ของ 
อปท. 

เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการ
ป้องกันและตรวจสอบไม่ให้เกิดการ
ทุจริต  

อบรมให้ความรู้   
การป้องกันและ
ตรวจสอบไม่ให้
เกิดการทุจริต 

-  - - - จ านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 
มีความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถป้องกันการ
ทุจริต ของ อปท. 

ทุกส่วน
ราชการใน

องค์กร 

15 โครงการ
ติดต้ังสาย
เชื่อมต่อ
ระบบ LAN 

- เพ่ือเพ่ิมและปรับปรุงช่องทาง
การติดต่อสื่อสารให้ก้าวทันยุค
สมัย 
- เพ่ือให้บุคลากรใช้งานเข้าถึง มี
ส่วนร่วมและรับข่าวสารข้อมูลได้
รวดเร็วถูกต้อง ทันเวลา 
- เพ่ือให้บุคลากรสามารถใชง้าน
อินเตอร์เน็ตได้มีเสถียรภาพเพ่ือ
การท างานอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

เดินสายเชื่อมต่อ
ระบบ LAN 
 

- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ 90 ของ
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
ได้มีเสถียรภาพเพ่ือ
การท างานอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพได้ 

บุคลากรสามารถใช้
งานอินเตอร์เน็ตได้มี
เสถียรภาพเพ่ือการ
ท างานอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
และสามารถรับ 
เข้าถึง และมีส่วน
ร่วมในข่าวสารข้อมูล 

กองคลงั 

     20,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.-    
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 

แบบ ผ.0๒ 



๑๖๙ 
 
     7. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการองค์อยา่งมีธรรมาภิบาล      
                  7.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                             

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๓  การเสริมสร้างความม่ันคงสังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

16 โครงการอบต.นา
ทอนโปร่งใส 
ห่างไกลทุจริต
คอร์รัปชั่น 

ปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงาน 
ผู้บริหารสมาชิก อบต. 
ประชาชนในพื้นที่ ให้มีคา่นิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดการทุจริต
คอร์รัปชั่น  มุ่งสู่การเป็น
ข้าราชการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด 

ให้มีค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มคีุณธรรม
อันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดการทุจริต
คอร์รัปชั่น  มุ่งสู่การเป็น
ข้าราชการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด 

- - - - - ร้อยละ 90 ของ
พนักงาน 
ผู้บริหาร สมาชิก
อบต. ประชาชน
ในพื้นที่จิตส านึก 
ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล      
นาทอนได้ร่วม
กิจกรรมปลูกจิตส านึก 
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

ทุกส่วน
ราชการใน
องค์กร 

17 
 
 

โครงการจัด
กิจกรรม  5 ส. 

เพื่อรักษาความสะอาดภาย ใน
ส านักงาน 

ท าความสะอาดภายใน
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน 

- - - - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีความสะอาด
เป็นระเบียบมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการใน
องค์กร 

            



๑๗๐ 
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
     7. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการองค์อยา่งมีธรรมาภิบาล 

      7.2 แผนงาน งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

18 
 

เงินสมทบกอง
กองทุนเงินทดแทน 

เพ่ือสมทบกอง
กองทุนเงิน
ทดแทนส าหรับ 
พนักงานจ้าง 

สมทบกองกองทุน
เงินทดแทน 

- - 10,000.- 10,000.- 10,000.- สมทบกองกองทุน
เงินทดแทนส าหรับ 
พนักงานจ้าง 100
เปอร์เซ็นต์ 

พนักงานจ้างได้รับ
สมทบกองกองทุน
เงินทดแทน
ส าหรับ  

ส านักปลัด 

19 สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- 150,000.- ผู้ประกันตนจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมจะ
ได้รับสิทธิ 100 
เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ประกันตน
จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุน
ประกันสังคมจะ
ได้รับสิทธิ
ประโยชน์มากข้ึน 

ส านักปลัด 
 

20 
 

สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

จ่ายเป็นสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

200,000.- 200,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.- กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 
100เปอร์เซ็นต์ 

กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

ส านักปลัด 

    450,000.- 450,000.- 460,000.- 460,000.- 460,000.-    
 

 

 

171 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

แบบ ผ.0๒/1 



๑๗๑ 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ๑. พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน 
      ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งมีคุณภาพและยั่งยืน    
     ๑.๑ แผนงาน   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 

 

 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

-เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-เพื่อความความ
ปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

-พัฒนาการแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-จัดอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ 
-ติดต้ังกล่องวงจรปิด 

๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- แหล่งท่องเที่ยวได้
รักการพัฒนาและ
ความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

นักท่องเที่ยว
มากขึ้นและ
เพิ่มรายได้แก่
ชุมชน 

กองช่าง/ 
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการพัฒนา
แหล่งแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน
บ้านท่าขา้มควาย
หมู่ที่ 6 

 

เพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน
บ้านท่าขา้มควาย 

- บ้านพักโฮมสเตย์
กว้าง 6 ม. ยาว 12 
ม. จ านวน   5 .0
หลัง- ห้องน้ า กว้าง 3  
ม.ยาว 16 ม. จ านวน 
1 หลัง- แพโรงครัว 
กว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. 
จ านวน 1 หลัง 

- 4,๐๐๐,๐๐0.- - - - จ านวน
นักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวชุมชน
ท่องเที่ยวบ้านท่า
ควายเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนใน
ชุมชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
จากการ
ท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษาฯ/
กองช่าง 
 

3 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เขานางด า 
(สวนเฉลิมพระ
เกียรติ) หมู่ที่ ๘ 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เขา
นางด า หมู่ที่ ๘ 

- ๘,๐๐๐,๐๐๐.- - - - ประชาชน
นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ       
ร้อยละ ๘๐ 

เพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยว
มากขึ้นและ
เพิ่มรายได้แก่
ชุมชน 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.
- 

24,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.
- 

๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.-    

 
 

172 



๑๗๒ 
 

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
           ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 
 

โครงการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ  
ระบบโซล่าเซลล ์
ในต าบลนาทอน 
 

-เพ่ือลดพ้ืนที่
เสี่ยงในเวลา
กลางคืน 
-เพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรมใน
พ้ืนที่ 
เพ่ือเพ่ิมความ
สว่าง 

ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง โซล่าเซลล ์
ในพ้ืนที่เสี่ยง หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 
4 หมู่ที่ 5หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 
7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9  

  50,000,000.-   ความพึงพอใจ     
ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ในพ้ืนที่         

-ลดลดพ้ืนที่
เสี่ยงในเวลา
กลางคืน 
-ลดปัญหา
อาชญากรรม
ในพ้ืนที่ 
 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่น 

      50,000,000.-      
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทอน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

แบบ ผ.0๒/1 

แบบ ผ.0๒/1 



๑๗๓ 
 
       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
           ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้าง
ผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีตถนน 
สายบ้านนาเปรีย  
ขนาดกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม.      
(ซอยหน้า รร. 
พรรษนันท์ศึกษา)     

เพ่ือให้
ประชาชนได้มี 
ถนนส าหรับใช้ 
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลติก 
กว้าง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม 
หนา ๐.๐๕ ม 
หมู่ที่ ๒ 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ย่ิงข้ึน 

กองช่าง 
/
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 
 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายลานช้าง
เชื่อมแหล่งอุทยาน
ธรณีโลก 

-เพ่ือเชื่อมแหล่ง
ท่องเท่ียว
อุทยานธรณีโลก 
-เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง  4   ม.           
ยาว  720  ม. 
หรือพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 
2,880 ต.ร.ม. 
หนา 0.15 ม.       
ไหล่ทางหินผุข้างละ 
0.50 ม.  หมู่ที่ 4 

- - 1,885,900.- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทาง
สัญจร  ไป
มาสะดวก
และ
ปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

    ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- 3,885,900.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.-    

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒/1 



๑๗๔ 
 
           ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบ
เรือประมงชายฝัง่  
 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ชาวประมง
ชายฝั่งในการจอด
เรือข้ึนปลาและเก็บ
เครื่อง มือประมง 

ก่อสร้างท่าเทียบ
เรือประมง 
กว้าง ๕ ยาว        
๒๐ ม. หมู่ที่ ๕ 

- - ๔,๐๐๐,๐๐๐.- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการท่าเทียบ
เรือประมงมี
ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้
ความสะดวก
ในการ
ประกอบ
อาชีพประมง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

4 โครงการก่อสร้าง
สะพานศึกษา
ธรรมชาติโกร้ยเสือ
หยิบ หมู่ที่ ๕    

เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาธรรมชาติ 

ก่อสร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติ 
หมู่ที่ ๕    

- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - ประชาชนมาใช้
สถานที่พักผ่อน
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมจ านวน
นักท่องเท่ียว
มากข้ึนและ
เพ่ิมรายได้แก่
ชุมชน 

กองช่าง 
และ
หน่วยงาน
ที่
เก่ียวข้อง 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต ช่อง
ติงมุด หมู่ที่ ๕–     
วังเจริญราษฎร ์     
หมู่ที่ ๙  (ต่อเติม) 

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต        
กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒,๔๐๐ ม.     
หนา ๐.๑๕ 
หมู่ที่ ๕- หมู่ที่ ๙ 

๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐. ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐. ๗,๘๔๔,๕๐๐. ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง/ 
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

    ๗,๘๔๔,๕๐๐.- 9,704,100.- 15,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐. ๗,๘๔๔,๕๐๐.    

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒/1 



๑๗๕ 
 
           ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต สาย
บ้านท่าข้ามควาย 
(สายลงท่าเรือ )    

เพ่ือความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6  ม.   
ยาว  720   ม. 
หมู่ที่ 6 

- 1,859,600.- - -  ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร 
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ย่ิงข้ึน  

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบ
เรือประมงชายฝัง่  

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ชาวประมง
ชายฝั่งในการจอด
เรือข้ึนปลาและเก็บ
เครื่อง มือประมง 

ท่าเทียบ
เรือประมง  
กว้าง ๕ ยาว 
๒๐ ม. หมู่ที่ ๖ 

- - ๔,๐๐๐,๐๐๐.- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการท่าเทียบ
เรือประมงมคีวาม
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้
ความสะดวก
ในการ
ประกอบ
อาชีพประมง 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

8 โครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบ
เรือประมงชายฝัง่ 
บริเวณสะพานบา 
รายี - ทุ่งทะนาน   

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้ชาวประมง
ชายฝั่งในการจอด
เรือข้ึนปลาและเก็บ
เครื่อง มือประมง 

ท่าเทียบ
เรือประมง 
กว้าง ๕ ยาว 
๒๐ ม. หมู่ที่ ๗ 

- - - ๔,๐๐๐,๐๐๐.- ๔,๐๐๐,๐๐๐.- ร้อยละของ
ประชาชนที่ใช้
บริการท่าเทียบ
เรือประมงมคีวาม
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้
ความสะดวก
ในการ
ประกอบ
อาชีพประมง 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

     1,859,600.- ๔,๐๐๐,๐๐๐.- ๔,๐๐๐,๐๐๐.- ๔,๐๐๐,๐๐๐.-    

 
 
 
 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทอน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            

แบบ ผ.0๒/1 



๑๗๖ 
 
           ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
เดินเท้าชมระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลน 
(walk way) ชุมชน
บ้าน บารายี  

เพ่ือให้เป็นแหล่ง
ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลนแก่
เยาวชนและ
ประชาชน 
 

ก่อสร้างทางเดิน
ระบบนิเวศน์ 
หมู่ที่ 7 

- - - 1,000,000.- -- ความพึงพอใจ     
ร้อยละ 90        
ของผู้เข้าชมระบบ
นิเวศน์ป่าชายเลน 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
แหล่งได้ศึกษา
ระบบนิเวศน์
ป่าชายเลน 
 

กองช่าง/ 
ป่าชาย
เลน 

10 โครงการก่อสร้าง 
ถนน คอนกรีต สาย
ฝายน้ าล้นวังตง –
สายคลองสะบ้า    
หมู่ที่ ๘  (ต่อเติม) 

เพ่ือให้
ประชาชนม ี
ถนนใช้ที่ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีต 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๑,๔๐๐ ม.      
หนา ๐.๑๕         
หมู่ที่ ๘         

๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรย่ิงข้ึน 

กองช่าง/ 
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

11 โครงการต่อเติมคู
ระบายน้ าคอนกรีต
สายบ้านนางรัชนี  

เพ่ือลดปัญหาน้ า
ท่วมขังเพ่ือ
อ านวยความ
สะดวก
ประชาชน 

ท่อระบายน้ า
กว้าง 60 ซ.ม.           
ยาว 200 ม. 
หมู่ที่ 9 

- - - 600,000.- - สามารถลดปัญหา
น้ าท่วมขังได้ ร้อย
ละ ๙๐  

สามารถลด
ปัญหาน้ าท่วม
ขังประชาชน
ได้ความ
อ านวยความ
สะดวกย่ิงข้ึน 

กองช่าง/
ทางหลวง
ชนบท 

    ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- 4,2๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.-    
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทอน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
           ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒/1 



๑๗๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการ
ปรับปรุง
ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว 
(อบต.นาทอน)   

-เพ่ือบริการ
นักท่องเท่ียว 

-ปรับปรุงอาคาร 
- ตกแต่งติดต้ังห้องฉาย
ภาพยนตร์ 3 มิติ 
-ติดต้ังสื่อประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียว   หมู่ที่ 9 

- - 10,00,๐๐๐.- 10,0๐๐,๐๐๐.- 10,00๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช ้
บริการ 

นักท่องเท่ียว
ได้รับความ
สะดวกย่ิงข้ึน 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

13 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณีโลก 

เพ่ือเป็น
อาคารแสดง
พิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณี
โลกและชม
ภาพยนตร์
เก่ียวกับ
อุทยานธรณี
โลก 

อาคาร  
กว้าง 12 ม.ยาว 30 ม.
จ านวน 3 ชันจ านวน 1 
หลังตาม  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด หมู่ที่ 9  

- 25,500,000.- - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ 90        
ของผู้ 
พิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณี
โลก 
 

เป็นที่รองรับ
นักท่องเท่ียว
ที่มาเท่ียวชม
พิพิธภัณฑ์
อุทยานธรณี
โลกและชม
ภาพยนตร์
เก่ียวกับ
อุทยานธรณี
โลก 
เพ่ิมรายได้
ให้กับชุมชน 

ส านักงาน
จังหวัดสตูล/
กองศึกษฯ 
อบต.นา
ทอน 

     25,500,000.- 10,00,๐๐๐.- 10,0๐๐,๐๐๐.- 10,00๐,๐๐๐.-    

 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์การบริหารสว่นต าบลนาทอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

ก. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก  การทอ่งเที่ยว การเกษตรและการค้าสู่อาเซียน  ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 

       ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอยา่งทั่วถึง                                                                            
           ๓.2 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.0๒/1 



๑๗๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 

 

โครงการ
ก่อสร้างครูะบาย 
คสล.บ้านนา
ทอน (ต่อเติม) 

เพ่ือลดปัญหา  
น้ าท่วมขังเพ่ือ
อ านวยความ
สะดวก
ประชาชน 

รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 
หมู่ที่ 9 ท่อระบายน้ า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 
หมู่ที่ 1  

- - - 600,000.- - สามารถลด
ปัญหาน้ า
ท่วมขังได้ 
ร้อยละ ๙๐  

สามารถลด
ปัญหาน้ าท่วม
ขังประชาชน
ได้ความ
อ านวยความ
สะดวกย่ิงข้ึน 

กองช่าง/
ทางหลวง
ชนบท 

15 
 

โครงการขุดลอก
แหล่งน้ า
สาธารณะ
ภายในต าบล     

-เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
-เพ่ือมีน้ าอุปโภค
และบริโภคใช ้

-ขุดลอกห้วย 
-ขุดลอกสระน้ า 
-ขุดลอกคลองสาธารณะ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 
ภายในต าบล  หมู่ที่ ๑-๙ 

- 5,000,000.- 3,000,000.
- 

3,000,000.- 3,000,000.- จ านวน
ครัวเรือน มี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าใช้การ
อุปโภคและ
บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นที่
เก่ียวข้อง 

16 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
กีฬา 
เอนกประสงค์   
อบต.นาทอน 
(โรงยิม) 

เพ่ือใช้ส าหรับ 
แข่งขันกีฬา 
-เพ่ือใช้ส าหรับ
ท ากิจกรรม
ต่างๆ 

-ก่อสร้างอาคารกฬีา
เอนกประสงค์
รายละเอียดและปริมาณ
งานตามแบบแปลนที่
อบต.ก าหนด  
 

- - - 10,0000,000.- 10,000,000.
- 

ความพึง
พอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช ้
บริการ 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สถานที่ 
แข่งขันกีฬา 
 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่น 

       13,0000,000.- 10,000,000.    

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

  หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา หน่วยงาน



๑๗๙ 
 

ที่ 
 

แผนงาน 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓(บาท) ๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติราชการ 
-บริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เครื่อง ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

58,000.- - - - - ส านักปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

-เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติราชการ 
--บริการประชาชน 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค ์
(Smart Card Reader)   จ านวน 
10 เครื่อง 

- 4,800.- 3,200.-  - ทุกกอง 
อบต.นาทอน 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าวิทยุ 

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติราชการ 

จัดซื้อชุเครื่องขยายเสียง (เครื่อง
ขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลาจูง) 
 

- - 12,000.- - - กองสวัสดิการ 

4 
 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

-เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติราชการ 
-บริการประชาชน 

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค ์
หน้าโต๊ะโฟมก้าขาเหล็ก ขนาดกว้าง 
45 ซม.ยาว 180ซม. สูง75 ซม
จ านวน 20 ตัว 

  30,000.-   ส านักปลัด 

      58,000.- 4,800.- 45,200.- - -  
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

  หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

แบบ ผ.๐3 



๑๘๐ 
 

ที่ 
 

แผนงาน 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
อื่น  

เพ่ิมบริการประชาชนที่ มา
ติดต่อราชการ 
และบริการประชาชนที่มาใช้
บริการ fiwi  ของ อบต. 

จัดซื้อซุ้มศาลาไม ้
จ านวน 2 ซุ้ม 

- - 95,000.- - - ส านักปลัด 

6 
 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ 
อื่น 

เพ่ือการแสดงความจงรักภักดี
พระมหาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

จัดซื้อซุ้มกรอบรูปเฉลิมพระ
เกียรติ 

 360,000.-    ส านักปลัด 

7 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่างสาร 
กิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต.นาทอนและชุมชน
ต าบลนาทอน 

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที ่อบต.ก าหนด 
ณ. ศูนย์บริการประชาชน
และชุมชน อบต.นาทอน 

  300,000.-   ส านักปลัด/
กองช่าง 

8 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง 

-ติดต้ังระบบเสียงกระจาย
ข่าว  
-ติดต้ังเสียงตามสาย หมู่ที่ 
๑-๙ 

- - 1,000,000.- - - ส านักปลัด/
กองช่าง 

      - 360,000.- 1,395,000.- - -  
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

แบบ ผ.๐3 



๑๘๑ 
 

9 
 

รักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
อื่น 

เพ่ือเป็นที่ให้ 
ยาม/รปภ.
ได้
ประจ าการ 

จัดซื้อป้อมยามส าเร็จรูป 
จ านวน 1 หลัง 

- - 100,000.- - - ส านักปลัด 

10 รักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
อื่น 

เพ่ือรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 

ปรับปรุง ย้ายจุดติดต้ังกล้องวงจรปิด 
(CCTV) จ านวน 4 จุด 
- ที่จอดรถอาคารศูนย์บริการ
ประชาชนและชุมชน อบต.นาทอน 
- สี่แยกหน้าโรงเรียนบ้านวังตง             
หมู่ที่ 4 
- หน้ามัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์          
หมู่ที่ 9 
- ทางเข้ามัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์    
หมู่ที่ 9 

42,000 - - - - ส านักปลัด/    
กองช่าง 

11 รักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ 
อื่น 

เพ่ือรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดตรงจุดชุมชน 
และจุดเสี่ยง หมู่ที่ ๑-๙ 
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจสังคม 

1,000,000.- 650,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- ส านักปลัด/
กองช่าง 

      1,042,000.- 650,000.- 1,100,000.- 1,000,000.- 1,000,000.-  
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

แบบ ผ.๐3 



๑๘๒ 
 

12 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
อื่น 

เพ่ือลดการเกิด
อุบัติเหตุใน
ชุมชน 
 

-ป้ายสัญญาณไฟจราจร 
-ป้ายเตือนอุบัติเหตุ 
-กระจกโค้งตามจุดแยก  ต่าง ๆ  
-สัญญาณไฟเขียวไฟแดง                    
หมู่ที่  ๑-๙ 

 - 100,000.-   

ส านักปลัด/กอง
ช่าง 

13 รักษาความ
สงบภายใน 

ค่า
ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
อื่น 

เพ่ือใช้กับรถ
รถดับเพลิง, ท่อ
ส่งน้ า 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง ขนาด ๒ แรงม้า จ านวน 
๔ เครื่อง หมู่ที ๓, หมู่ที ๗,           
หมู่ที ๘ 

 ๑๐๐,๐๐๐.    ส านักปลัด 

14 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือติดต้ังที่
สนามกีฬากลาง
อ าเภอทุ่งหว้า 
ส าหรับกิจกรรม
แข่งขันกีฬา
ต่างๆ 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อม
ติดต้ังของสนามกีฬากลางอ าเภอ 
ทุ่งหว้า 

- 80,000.- - - - กองศึกษา 

       150,000.- 100,000.-    
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

  หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

แบบ ผ.๐3 



๑๘๓ 
 
ที่ 
 

แผนงาน 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

รับผิดชอบหลัก 

15 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนของ
ศพด.ต าบลนาทอน 

ติดต้ังเครื่องขยายเสียง 
และล าโพง จ านวน 3 ชุด 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ 

- - 60,000.- - - กองศึกษา/ศพด.
บ้านนาทอน/
ศพด.วังเจริญ
ราษฎร์/ศพด.
บ้านท่าศิลา 

16 การศึกษา 
 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ส านักงาน เพ่ือให้อากาศสดชื่น 
เหมาะสมกับวัยเพ่ือให้
เด็กมีพัฒนาท่ีดี 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดต้ังชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด 44,000 BTU 
จ านวน 6 เครื่อง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

 - 320,000.- - - กองการศึกษา/ 
ศพด.สังกัดอบต.
นาทอน จ านวน 
3 ศพด. 

17 การศึกษา 
 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

ส านักงาน เพ่ือให้อากาศสดชื่น       
เหมาะสมกับวัยเพ่ือให้
เด็กมีพัฒนาท่ีดี 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดต้ังชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด 24,000 BTU 
จ านวน 2 เครื่อง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

- - 64,800.- - - กองการศึกษา/
ศพด.บ้านท่า
ศิลา 

       80,000.- 484,860.-    
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ที่ 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

แบบ ผ.๐3 



๑๘๔ 
 

18 การศึกษา  ค่า
ครุภัณฑ์ 

ไฟฟ้าวิทยุ เพ่ือเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้า  
 

-ติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟ้า  
3 เฟส  จ านวน 2 ชุด 
-ศพด.นาทอน 

- - 30,000.- - - กองศึกษา 

19 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
การศึกษา 
 

เพ่ือใช้ส าหรับการเรียน
และรับ  ประทาน
อาหาร 
ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 6 ชุด  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ 

- 30,000.- - - - กองศึกษา 

20 การศึกษา ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ 
กีฬา 
 

เพ่ือใช้ส าหรับเล่น
ฟุดบอล 
7 คน 
 
 

จัดซื้อเสาประตูฟุตซอล  
ขนาด 2x3 เมตร เหล็ก
เหลี่ยมคู่  จ านวน 2 ชุด 

- - 35,000.- - - กองศึกษา 

       30,000.- 65,000.-    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

  หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

แบบ ผ.๐3 



๑๘๕ 
 

ที่ 
 

แผนงาน 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖
5 

(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

21 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
ขนส่ง 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนใน ท่ี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ
เกิดอุบัติเหตุได้ตลอด 
๒๔ ชม. อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) จ านวน ๑ คันปริมาตร 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ 

1,000,000.- - - - - กอง 
สาธารณสุข 

22 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
การแพทย์ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้พิการจาก
หลายสาเหตุ 
และผู้มีโรคประจ าตัว 
สามารถยืมใช้อุปกรณ์
การแพทย์ เตียงผู้ป่วย 

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียง
เฟาว์เลอร์ ชนิดหมุนมือ         
แบบ ก จ านวน 2 เตียง 
 

- - 17,000.- - - 

 

23 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือใช้ส าหรับ
รถพยาบาลฉุกเฉิน 

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน 3 เครื่อง 

36,000.- - - - - 

 

      1,036,000.-  17,000.- - -  

 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

  หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

กอง 
สาธารณสุข 

กอง 
สาธารณสุข 

แบบ ผ.๐3 



๑๘๖ 
 

ที่ 
 

แผนงาน 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

24 
 
 
 

สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือใช้ส าหรับ
รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดประจ าท่ี ขนาด 40 
วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 

- 30,000.- - - - กอง
สาธารณสุข 

25 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือใช้ส าหรับ
รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 
3 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ 

- 36,000.- 36,000.- - - กอง
สาธารณสุข 

26 สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 
 

เพ่ือใช้ส าหรับ
ศูนย์บริหารกู้ชีพ
กู้ภัย อบต.       
นาทอน 

จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ 
ส านักงาน ขนาด กว้าง 3 ม.  
ยาว 6 ม. สูง 2.5 ม. 
พร้อมฐานคอนกรีตและอุปกรณ์ติดต้ัง 

- 220,000.- 
 

- - - กอง
สาธารณสุข 

       286,000.- 36,000.-    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

  หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

แบบ ผ.๐3 



๑๘๗ 
 
ที่ 
 

แผนงาน 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

27 เคหะชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือติดต้ังโคม 
ไฟฟ้าบริเวณถนน
สาธารณะภายใน
ต าบลนาทอน 

จัดซื้อโคมไฟฟ้า 
จ านวน 34 จุด 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

54,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- กองช่าง 

28 เคหะชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
เกษตร 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติราชการ 

จัดซื้อปั๊มน้ าบาดาล 
ก าลังมอเตอร์ 1 แรงม้า 
ท่อสูบขนาดไม่เกิน     2 น้ิว 

 11,000.-    กองช่าง 

29 
 

เคหะชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
เกษตร 

เพ่ือสามารถเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ในการ
ประกอบศาสนากิจ  

จัดซื้อถังประปา           
๑๐,๐๐๐ ลิตร  หมู่ที่ ๔ 

  5,000.-   กองช่าง 

30 
 

เคหะชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ยานพาหนะ เพ่ือเด าเนินการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยที่
เพียงพอและ
เหมาะสมให้มี
รถบรรทุกยะมูลฝอย
ที่ทันสมัยและมี
สภาพใหม่ สะดวก 
ทันการณ์ในการใช้
งาน 

รถบรรทุกชยะ 6 ตัน 6 ล้อ  
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี หรือ ก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  
 
 

   2,400,000.-  กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

      54,000.- 81,000.- 75,000.- 2,470,000.- 70,000.-  
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

  หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

แบบ ผ.๐3 



๑๘๘ 
 

ที่ 
 

แผนงาน 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

รับผิดชอ
บหลัก 

31 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ    
 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 
 

-ติดต้ังศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวอุทยาน
ธรณีสตูล 

เครื่องปรับอากาศขนาด 
44,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง  
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ) 

- 54,000.- - - - กองศึกษา 

32 การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ   
 
 

ค่าครภุัณฑ์ ไฟฟ้าวิทยุ -เพ่ือเป็นตู้ควบคุม
ไฟฟ้า ในอาคาร
ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวอุทยาน
ธรณีสตูล 

ติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟ้า  
3 เฟส 

- 20,000.- - - - กองศึกษา 

33 
 
 
 

การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ   
 
 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
กีฬา 

-เพ่ือให้ประชาชน  
เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้
ออกก าลังกายอย่าง
ทั่วถึง 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดต้ัง 
ราคาตามท้องตลาด 

  300,000.- - - กองศึกษา 

       64,000.- 300,000.-    
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

4.๑ การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ     
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพการติตามผลและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อสอคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๙ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๓ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕๙.๕ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น ๙ 
    ๓.๒ ยุทธศาสตร์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๙ 
    ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๙ 
    ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๔.๕ 
    ๓.๕ กลยุทธ์ ๔.๕ 
    ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๕ 
    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๔.๕ 
    ๓.๘ แผนงาน ๕ 
    ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธ์ศาสตร์ในภาพรวม ๔.๕ 
    ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ 

รวมคะแนน ๙๑.๕ 
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       แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและ 
ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของ แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๑๙ 
๒.๕ 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และ ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) 

(๒) ๒ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๑.๕ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) ๒ 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท าร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) ๓ 

 
 
 
 



 

191 
 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และ
ศักยภาพ 

 

(๑) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

๑๓ 
๒ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑) ๐.๙ 

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

(๒) ๑.๙ 

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

(๒) ๒ 

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง ภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ ส่ิงแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(๒) ๒ 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก ่S-Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน)   
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๒) ๒ 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการ 
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว 
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

(๒) ๑.๘ 

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุป สถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) ๑ 

(๙) ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น 
ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ ด าเนินงานท่ี
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) ๑ 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓ ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด  
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 ๓.๕ กลยุทธ ์ 
 
  

 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเช่ือม โยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ      
Thailand ๔.๐ 

๖๕ 
(๑๐) 

 
๙  

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ       
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๙.๕ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) ๙.๕ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) ๕ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตาม
อ านาจหน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิง
ท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) ๕ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุน ต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใด
ท่ีชัดเจน 

(๕) ๔.๕ 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นท่ี จริง ท่ีจะน้าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 
 

(๕) ๔.๕ 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธ์ศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกล่าว 
 

(๕) ๔.๕ 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผล
ผลิต / โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

(๕) ๕ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ี
เป็นชุด กลุ่ม หรืออันหนึง่อันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน 
 

(๕) ๕ 
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4.2  การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อท่ี ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
               แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๙.๕ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๙.๕ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๙.๕ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๙.๕ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๕๗.๘ 
    ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๔.๘ 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๔.๘ 
    ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๔.๘ 
    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ 
    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

๕ 

     ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ 
     ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ 
     ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

๔.๘ 

     ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔ 
     ๕.๑๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๔.๘ 
     ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ๔.๘ 
     ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ 

รวมคะแนน ๙๕.๘๐ 
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             แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๑.การสรุป
สถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม) 

๑๐ ๙ 

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป ปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า 
เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ 
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ี
กระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ ๙ 

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ี 
ด าเนินการในพื้นท่ีนั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการใน 
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๙ 

๔ . แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิตต่ิาง ๆ จนน าไปสู่การ 
จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา 
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
 

๑๐ ๙.๕ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
 ๔ .แผนงานและ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้อง
กับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

๖๐ 
(๕) 

๕๙.๕ 
๔.๕ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 

   
 ๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  
 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(๕) ๕ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕) ๔.๕ 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ี
ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมือ่ไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย 
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) ๔.๘ 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕) ๔.๘ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
(๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) ๔.๕ 

๕.๖ โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปล่ียนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียน
จากการขับเคล่ือนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๔.๕ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕) 
 

๔.๘ 
 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน 
หรือการ เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ 
มั่นคงมั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชน ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) ๔.๕ 

๕.๙ งบประมาณ มี
ความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการ จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๔ 

๕.๑๐  มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลัก วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคล่ือนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปต้ัง 
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ 
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

(๕) ๔ 

๕.๑๑ มีการ ก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิง ท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(๕) ๔.๘ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การ ด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอยา่งชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 
 

๔.๘ 
 

4.3 สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(๑) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(๙) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(๑๐)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(๑๑) แบบอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (๑) –(๑๐) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
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๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.4.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  ๔ 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

๑)  ส่ิงแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
๒ ) ส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
๓) ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
๔ ) ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นท่ี

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่าง  ๆ ๔ ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว 
เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ัง ๔ ประการ ดังนี้ 

๑) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ 

พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา 

 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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เป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการ

ปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้นผู้ทีจะปฏิบัติงานใน 
อบต. จึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบความเคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับ
สภาวการณ์ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับ
หมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการ
ท้องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น  ๆ จึงจะได้ช่ือว่า
เป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

๒) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อื่นๆ ท่ีกระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในส่ิงท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการ และของฟรีอื่น  ๆ จาก อปท. 
เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายาม
จ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชนเป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจท่ีจะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินก าหนดนโยบาย

ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นท่ี 
จะต้องเข้าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบ 
ส่ิงท่ีเหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

๔) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง  ๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ท่ี
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือส่ังการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 

 



 

202 
 
 หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่

เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยู่ตลอดเวลา 

    4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่าง ๆ อยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย

พม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน  
จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 

และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี            
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปล่ียนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
๒. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
๓. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
๔. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

                การเปิดพื้นท่ีประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เป็นการสร้างกระแสต่ืนตัวให้แก่หลายประเทศในการเปิด
เสรีด้าน เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งเป็นความท้าทายต่อการเร่งรัดพัฒนาประเทศให้สอดคล้อง 
กับการแปรเปล่ียนของกระแสสังคมโลก เพราะฉะนั้นการท่ีจะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจะต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชน
ซึ่ง เป็นปราการท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดของชาวบ้าน เป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นส่ิงท่ีประชาชน
สร้าง ขึ้นมาเอง และในแง่วิธีการพัฒนา จะต้องท าให้ชาวบ้านมีจิตส านึกท่ีแจ่มชัดในวัฒนธรรมของเขา ปัญญาชนของ
ชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านต่ืนและรับรู้ รู้เอกลักษณ์และคุณค่าของตัวเอง ค้นพบจิตส านึกอิสระของชุมชน เห็นคุณค่าของ 
การรวมตัวเป็นชุมชน และซาบซึ้งในประวัติการต่อสู้ร่วมกันตลอดมา เห็นภัยของการครอบง าของวัฒนธรรม
แปลกปลอมจากภายนอกเพื่อการก้าวทันและผลักดัน ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีทิศทาง 
 จากการที่กระแสวัฒนธรรมท่ีมีรากฐานอยู่ท่ีทุนนิยมตะวันตกได้แพร่ขยายไปท่ัว โลก ส่งผลกระทบในการเข้า
ไปมีอิทธิพลครอบง าหรือเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ และกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัฒน์ก็ถาโถม
เข้ามาท าลายประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม  ค่านิยมและความเช่ือท่ียึดถือกันมานาน  ความ
เปล่ียนแปลงนี้จะเปิดประตูให้อนาคตบุกรุกเข้ามาในชีวิต  จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะจับทิศทางของการเปล่ียนแปลงด้านวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม ว่าจะไปทางไหน  เพราะอัตราเร่งของการเปล่ียนแปลงมีพลังมากพอท่ีจะเคล่ือนไหวว่าทิศทางของ 
วัฒนธรรมจะไปทางใด   
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นอกจากนี้การเผชิญหน้ากับโลกาภิวัฒน์จึงจ าเป็นต้องใช้จินตนาการและความคิด สร้างสรรค์ 
มากกว่าความถูกต้องของหลักวิชาหรือทฤษฎีต่าง ๆ และวัฒนธรรมการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุด
นิ่ง  แต่ก่อนท่ีมันจะพัฒนาการไปสู่ความเจริญและความเส่ือม สังคมเปิดกว้างมักจะอยู่รอดด้วยการเรียนรู้ และปรับตัว
ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง  เกิดความคิด ความเช่ือ ความซับซ้อน ความขัดแย้ง ท้ังหมดจะเช่ือมโยงเข้ากับวิถีชีวิต 
ในขณะท่ีเทคโนโลยีก็ได้แสดงศักยภาพในการส่ือสารที่บ่งบอกถึงความทันสมัย  ความสะดวกรวดเร็ว  จากท่ีกล่าวมา
ท าให้เห็นว่าภาพของพื้นท่ีตามแนวชายแดนอาจจะต้องสูญเสีย วัฒนธรรมด้ังเดิมไปและเริ่มสร้างวัฒนธรรมใหม่ข้ึนมา
เพื่อการขยายโอกาสในการ สร้างสรรค์สู่การรองรับประชาคมอาเซียนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้เกิดการรับและ เรียนรู้ 
         เพราะฉะนัน้ การท่ีจะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจะต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นปราการ ท่ี
แข็งแกร่ง ท่ีสุดของชาวบ้าน เป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นส่ิงท่ีประชาชนสร้าง ขึ้นมาเอง 
และในแง่วิธีการพัฒนา จะต้องท าให้ชาวบ้านมีจิตส านึกท่ีแจ่มชัดในวัฒนธรรมของเขา ปัญญาชนของชาวบ้าน ท าให้
ชาวบ้านต่ืนและรับรู้ รู้เอกลักษณ์และคุณค่าของตัวเอง ค้นพบจิตส านึกอิสระของชุมชน เห็นคุณค่าของการรวมตัวเป็น
ชุมชน และซาบซึ้งในประวัติการต่อสู้ร่วมกันตลอดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


