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ค ำน ำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ยกเลิก “แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ”และ“แผนพัฒนำสำมปี”โดยให้
จัดท ำ “แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท ำ “แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นส่ีปีฉบับแรกเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี” หมำยควำมว่ำ แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก ำหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผน
ชุมชนอันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำ ท่ีจัดท ำขึ้นส ำหรับปี งบประมำณแต่ละปี ซึ่งมี
ควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำและให้หมำยควำมรวมถึงกำรเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำทอนอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
                                                           

                                                                       
(นำยสมยศ  ฤทธ์ิธรรมนำถ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
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๑ 

ส่วนที่ ๑ 
 สภำพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐำน 

๑ ด้ำนกำยภำพ 
       ๑.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 

    ท่ีต้ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  ต้ังอยู่บนพื้นท่ีของ หมู่ท่ี  ๙ ต ำบลนำทอน  อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัด
สตูล  ต้ังอยู่ห่ำงจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอทุ่งหว้ำประมำณ ๑๓  กิโลเมตร อยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัดสตูลระยะทำง ๖๒ 
กิโลเมตรเป็นศูนย์กลำงบริกำรประชำชนและชุมชนในเขตต ำบลนำทอน  

   เกี่ยวกับท่ีต้ัง  อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ทรัพยำกรธรรมชำติ กลุ่มองค์กรประชำสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น  หรือข้อมูลอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำร
พัฒนำท้องถิ่น  เว็บไซ ด์ อง ค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลนำทอน www.natorn.go.th E-mail address  
natorn_satun@hotmail.com โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๗ ๓๗๒๔-๕  โทรสำร ๐ ๗๔๗๗ ๓๗๒๕ ต่อ ๑๑๓ 

           แสดงแผนที่ที่ต้ังและอำณำเขตต ำบลนำทอน
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๒ 
 
      ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
      เนื้อท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน มีเนื้อท่ีโดยประมำณ ๓๒,๐๙๑.๕๖ ไร่ หรือ ๕๑.๓๔ ตำรำง
กิโลเมตร สภำพพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  ประกอบด้วย   เทือกเขำท่ีรำบสูงและท่ีรำบลุ่มน้ ำทะเลท่วม
ถึง โดยทำงทิศเหนือ  ทิศตะวันตกและทิศใต้ของต ำบล มีสภำพเป็นท่ีรำบลุ่มน้ ำ  ทะเลท่วมถึง ประกอบด้วยป่ำชำยเลน
ตลอดแนว  ทำงทิศตะวันออกของต ำบล   มีเทือกเขำทอดตัวแนวยำวจำกเหนือจรดใต้  ซึ่งมียอดเขำสูงประมำณ ๒๗๘  
เมตร จำกระดับน้ 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 ๒ ฤดูกำล  คือ  

ฤดูร้อน  ประมำณเดือนมกรำคม – เมษำยน  ฤดูฝน  ประมำณเดือนพฤษภำคม - ธันวำคม  

      ๑.๔ ลักษณะของดิน 
      เป็นดินท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ มีแร่ธำตุหลำยชนิดและมีซำกพืชซำกสัตว์เน่ำเปื่อยท่ีพืชต้องกำรทับถมกันอยู่

มำก ลักษณะของเนื้อดินเป็นสีด ำคล้ ำเม็ดดินหยำบ หรือเม็ดดินมีขนำดใหญ่ร่วนซุย เป็นดินท่ีเหมำะต่อกำรเจริญเติบโต
ของพืช เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกยำงพำรำ ซึ่งประชำชนส่วนใหญ่ในต ำบลนำทอนจะปลูกยำงพำรำเป็นอำชีพหลัก 

      ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
      สภำพภูมิอำกำศของต ำบลนำทอนมีฝนตกชุกตลอดท้ังปี  แต่ก็ยังมีปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ง

เพรำะไม่มีแหล่งน้ ำธรรมชำติท่ีสำมำรถรองรับน้ ำให้ประชำชนมีใช้ได้ตลอดท้ังปี  แหล่งน้ ำในพื้นท่ีต ำบลนำทอน ส่วนใหญ่
เป็นแหล่งน้ ำท่ีหน่วยงำนต่ำง ๆ สร้ำงขึ้นมำเองเพื่อใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ท้ังทำงด้ำนอุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ ำวัน กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม ฯลฯ ท้ังนี้แหล่งน้ ำท่ีสร้ำงขึ้นยังช่วยแก้ปัญหำกำรขำดน้ ำในช่วงฤดูแล้งได้อีก
ด้วย เช่น กำรสร้ำงสระเก็บน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำ ฝำยน้ ำล้น บ่อน้ ำต้ืน บ่อบำดำล เป็นต้น   

      ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
       พื้นท่ีป่ำไม้ส่วนใหญ่ในต ำบลนำทอนเป็นป่ำบก และป่ำชำยเลน เป็นป่ำท่ีมีใบไม้สีเขียวตลอดปี สภำพป่ำรก
ทึบ มักจะพบข้ึนอยู่ตำมบริเวณภูเขำ พื้นท่ีริมห้วย ล ำธำรต่ำง ๆ ท ำให้อำกำศในป่ำนี้ชุ่มช้ืนอยู่ตลอดเวลำ มีอุณหภูมิอยู่ใน
ระดับสม่ ำเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๓ 

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 

๒.๒ กำรเลอืกต้ัง 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอนเป็นรูปแบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง กำรจัดองค์กรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต 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 

                          บัญชีรำยช่ือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
ล ำดับ ซื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

๑ นำยบุญฤทธิ์     เทศนอก ประธำนสภำ 
๒ นำยอ ำพล       ย่ำเหล   รองประธำนสภำ 
๓ นำยเฉลิมวุฒิ    สุขล้ิม   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๑ 
๔ นำยชำญนนท์   ขุนละออง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๑ 
๕ นำยกอเหลด   นรินทร์   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๒ 
๖ นำยวรพงศ์   มำนะกล้ำ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๒ 
๗ นำยจิรวัฒน ์ จิตรเท่ียง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๓ 
๘ นำยนิคม    สิงห์อินทร์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๓ 
๙ นำยยูหอด  สวัสดี    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๔ 

 
 
 
 
 



 

 
๔ 

บัญชีรำยช่ือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 

ล ำดับ ซื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
๑๐ นำยประสำน บุญยะรัตณ์ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๕ 
๑๑ นำยสุนิน  ทอดท้ิง สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๕ 
๑๒ นำยด ำริษ์     ประกอบ  สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๖ 
๑๓ นำยสว่ำง    ประกอบ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี๖ 
๑๔ นำยจำตุรงค์   ส่งแสง   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๗ 
๑๕ นำยวีระ       หะหัส    สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๘ 
๑๖ นำยนิพล     สุวรรณโณ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๘ 
๑๗ นำยสมปอง  ชัยศิริ   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๙ 
๑๘ นำยมำมูด   ย่ำเหล   สมำชิกสภำ อบต. หมู่ท่ี ๙ 

 
๓. ประชำกร 
           ๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  มีประชำกรท้ังส้ิน  ๗,๒๔๑  คน แยกเป็น ชำย ๓,๕๗๖ คน หญิง  ๓,๖๖๕  คน  และมี
จ ำนวนครัวเรือนท้ังส้ิน  ๒,๑๐๗   ครัวเรือน 

          (ข้อมูล :  ส ำนักงำนทะเบียน  อ ำเภอทุ่งหว้ำ วันท่ี   ๒๗  เดือน ตุลำคม ๒๕๕๙ ) 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้ำน 
ชำย  
 (คน) 

หญิง  
 (คน) 

รวม  
 (คน) 

จ ำนวน 
ครัวเรือน 

๑ บ้ำนนำทอน ๓๗๔ ๔๔๒ ๘๑๖ ๒๒๑ 
๒ บ้ำนนำกลำง ๓๕๘ ๓๙๗ ๗๕๕ ๒๖๗ 
๓ บ้ำนช่องไทร ๕๓๒ ๕๕๗ ๑,๐๘๙ ๓๐๘ 
๔ บ้ำนวังตง ๔๑๔ ๓๙๙ ๘๑๓ ๒๒๕ 
๕ บ้ำนท่ำศิลำ ๓๘๒ ๓๘๙ ๗๗๑ ๒๔๒ 
๖ บ้ำนท่ำข้ำมควำย ๓๔๗ ๓๕๗ ๗๐๔ ๑๙๐ 
๗ บ้ำนบำรำยี ๕๓๔ ๕๐๙ ๑,๐๔๓ ๒๖๒ 
๘ บ้ำนทุ่งใหญ่ ๓๑๘ ๒๙๘ ๖๑๖ ๑๘๔ 
๙ บ้ำนวังเจริญรำษฎร ์ ๓๑๗ ๓๑๗ ๖๓๔ ๒๐๘ 

 ๓,๕๗๖ ๓,๖๖๕     ๗,๒๔๑    ๒,๑๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๕ 

๓.๒ ช่วงอำยุและจ ำแนกประชำกร  (ข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน จปฐ. ปี พ.ศ.๒๕๕๘) 

ช่วงอำยุ 
เพศชำย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 
น้อยกว่ำ ๑ ปีเต็ม ๕ ๐.๑๙ ๕ ๐.๑๙ ๑๐ ๐.๑๙ 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๒๙ ๑.๑๐ ๒๓ ๐.๘๘ ๕๒ ๐.๙๙ 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๘๓ ๓.๑๕ ๘๔ ๓.๑๙ ๑๖๘ ๓.๑๘ 
๖ ปีเต็ม – ๑๑ ปี ๒๔๙ ๙.๔๕ ๒๕๐ ๙.๔๘ ๔๙๙ ๙.๔๘ 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ปี ๑๓๕ ๕.๑๒ ๑๑๕ ๔.๓๖ ๒๕๐ ๔.๘๔ 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๘ ปี ๑๒๘ ๔.๘๖ ๑๒๐ ๔.๕๕ ๒๔๘ ๔.๘๐ 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ปี ๓๒๒ ๑๒.๒๒ ๓๒๑ ๑๒.๑๘ ๖๔๓ ๑๒.๒๐ 
๒๖ ปีเต็ม – ๔๙ ปี ๑,๐๕๙ ๔๐.๑๘ ๑,๐๕๓ ๓๙.๙๕ ๒,๑๑๒ ๔๐.๐๖ 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม ๓๕๐ ๑๓.๒๘ ๓๖๘ ๑๓.๙๖ ๘๑๘ ๑๓.๖๒ 
มำกกว่ำ ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป ๒๘๖ ๑๐.๔๘ ๒๙๘ ๑๑.๒๘ ๕๘๓ ๑๐.๘๘ 

รวม ๒,๖๓๖ ๑๐๐.๐๐ ๒,๖๓๖ ๑๐๐.๐๐ ๕,๒๘๒ ๑๐๐.๐๐ 
๔. สภำพทำงสงัคม 
       ๔.๑ กำรศึกษำ 
            โรงเรียนประถมศึกษำ    จ ำนวน  ๗ แห่ง 
  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ(วังตง)  จ ำนวน  ๑ แห่ง 
            โรงเรียนมัธยมศึกษำ         จ ำนวน  ๒ แห่ง 
            ศูนย์กำรเรียนชุมชน   จ ำนวน  ๑ แห่ง 
            ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน  ๓ แห่ง 

 
ระดับกำรกำรศึกษำ 

เพศ รวม 
ชำย % หญิง % คน % 

ไม่เคยศึกษำ 
อนุบำล/ศูนย์เด็กเล็ก 
ต่ ำกว่ำช้ันปฐมศึกษำ 
จบช้ันประถมศึกษำ (ป.๔ ป.๗ ป.๖) 
มัธยมศึกษำตอนต้น (มศ.๑-๓, ม.๑-๓) 
มัธยมศึกษำตอนปลำย (มศ.๔-๕,ม.๔-๖,ปวช.) 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
สูงกว่ำปริญญำตร ี

๙๒ 
๑๑๓ 
๑๑๘ 

๑,๑๖๑ 
๔๒๒ 
๔๖๔ 
๓๑ 

๒๓๑ 
๔ 

๓.๔๙ 
๔.๒๙ 
๔.๔๘ 
๔.๔๐ 

๑๖.๐๑ 
๑๗.๖๐ 
๑.๑๓ 
๘.๗๖ 
๐.๑๕ 

๑๐๒ 
๑๑๓ 
๑๐๕ 

๑,๑๔๕ 
๓๗๐ 
๔๑๓ 
๓๙ 

๓๓๒ 
๑๗ 

๓.๘๗ 
๔.๒๙ 
๓.๙๘ 

๔๓.๔๔ 
๑๔.๐๔ 
๑๕.๖๗ 
๑.๔๘ 

๑๒.๕๙ 
๐.๖๔ 

๑๙๔ 
๒๒๖ 
๒๒๓ 

๒,๓๐๖ 
๗๙๒ 
๘๗๗ 
๗๐ 

๕๖๓ 
๒๑ 

๓.๖๘ 
๔.๒๙ 
๔.๒๓ 

๔๓.๗๔ 
๑๕.๐๒ 
๑๖.๖๔ 
๑.๓๓ 

๑๐.๖๘ 
๐.๔๐ 

รวม ๒,๖๓๖ ๑๐๐.๐๐ ๒,๖๓๖ ๑๐๐.๐๐ ๕,๒๗๒ ๑๐๐.๐๐ 
(หมำยเหตุข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน จปฐ.ปี ๒๕๕๘) 

 
 
 
 
 



 

๖ 
   ๔.๒ สำธำรณสุข 
            กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน  มีศูนย์บริกำรสำธำรณสุข จ ำนวน ๒ แห่ง  
คือ  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนนำทอน   ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๒ และ  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนวังตง 
ต้ังอยู่หมู่ท่ี  ๔ ซึ่งมุ่งเน้นกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย   กำรให้ภูมิคุ้มกันโรค  กำรป้องกันโรค  กำรระงับโรคติดต่อ  และ
กำรวำงแผนครอบครัว   
  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  ๒๑๐  คน 
  ชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.)     จ ำนวน    ๒๒๙    คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 
     ๔.๔ ยำเสพติด 

   ปัจจุบันปัญหำยำเสพติดค่อนข้ำงท่ีจะแก้ปัญหำยำก ถึงแม้เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนพยำยำมออกมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อ
แก้ปัญหำยำเสพติดให้หมดไป ในพื้นท่ีต ำบลนำทอน ยำเสพติดท่ีพบมำก ได้แก่ น้ ำต้มใบกระท่อม  ซึ่งจัดอยู่ในบัญชียำเสพ
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 ำสวนปำล์ม  ท 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 
  
 
 

 
 
 
 
 



 

๘ 
        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 

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 
                           ลำนเทรับซื้อปำล์มน้ ำมัน              จ ำนวน  ๒        แห่ง 
          ๖.๕ กำรท่องเท่ียว 
                         -  กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
 
 
 

 
 

           -  แหล่งท่องเท่ียว อ่ำวพ็อก              
 
  
 

 
 
 

๙ 



 

-  แหล่งท่องเท่ียว ถ้ ำเขำนำงด ำ 
   

 
 

๖.๖  อุตสำหกรรม 
                ในพื้นท่ีต ำบลนำทอนจะมี โรงงำนแปรรูปน้ ำยำงพำรำ โรงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำ  
            ๖.๗ กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ     
                  - เครือข่ำยกองทุนชุมชน 
 

 
 
 
 
 
  
 

        
         - กลุ่มจักรสำนต้นคลุ้ม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
๖.๘ แรงงำน 
รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ ๘๐ ประกอบอำชีพท ำกำรเกษตรกรรมได้แก่ท ำสวนยำง กำรใช้แรงงำนในพื้นท่ี 

ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงำนแปรรูปไม้ยำงพำรำ และแปรรูปน้ ำยำงพำรำแต่มี จ ำนวนน้อยมำก เพรำะใช้แรงงำนต่ำงด้ำวเป็น
ส่วนใหญ่ 

๗. เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 ๘.๑ ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน 

ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
จ ำนวน

ประชำกร 
ชำย หญิง 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

พื้นที่ (ไร่) 

บ้ำนนำทอน ๑ ๘๐๖ ๓๘๖ ๔๓๐ ๒๒๑ ๓,๖๑๒ 
บ้ำนนำกลำง ๒ ๘๒๘ ๓๔๖ ๓๘๑ ๒๖๘ ๓,๑๒๐ 
บ้ำนช่องไทร ๓ ๑,๑๒๐ ๕๔๘ ๕๘๒ ๓๐๘ ๘,๒๕๐ 
บ้ำนวังตง ๔ ๘๙๐ ๓๙๖ ๓๙๔ ๒๒๕ ๕,๘๖๐ 

บ้ำนท่ำศิลำ ๕ ๘๖๓ ๓๘๘ ๓๘๖ ๒๔๒ ๔,๙๕๐ 
บ้ำนท่ำข้ำมควำย ๖ ๖๖๓ ๓๒๖ ๓๓๘ ๑๙๐ ๒,๐๐๐ 

บ้ำนบำรำยี ๗ ๑,๐๔๖ ๕๒๖ ๕๒๐ ๒๖๒ ๙,๖๘๐ 
บ้ำนทุ่งใหญ่ ๘ ๖๑๔ ๓๑๖ ๒๙๘ ๑๘๔ ๒,๖๑๙ 

บ้ำนวังเจริญรำษฎร ์ ๙ ๖๒๔ ๓๑๓ ๓๑๑ ๒๐๘ ๒,๕๐๐ 

 ๘.๒ ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
            ในพื้นท่ีต ำบลนำทอน ประชำชนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำสวน เช่น ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน ลองกอง เป็นส่วนใหญ่ 
สำมำรถแยกรำยละเอียดได้ดังนี้ 

หมู่บ้ำน ประเภท จ ำนวน 
ผลผลิตเฉล่ีย

(กก./ไร่) 
ต้นทุนกำรผลิต
เฉล่ีย (บำท/ไร่) 

รำคำขำย
โดยเฉล่ีย 

หมู่ท่ี ๑  
บ้ำนนำทอน 

สวนยำงพำรำ ๔๐ ครัวเรือน 
๔๖๐ ไร ่

๒๐๐ กก. ๑๖,๐๐๐ บำท  

สวนปำล์มน้ ำมัน ๓ ครัวเรือน 
๑๙ ไร ่

๒,๐๐๐ กก. ๖,๐๕๐ บำท  

สวนลองกอง ๑ ครัวเรือน ๒ ไร่ ๒๘๓ กก. ๒,๐๐๐ บำท  
หมู่ท่ี ๒ 
บ้ำนนำกลำง 

สวนยำงพำรำ ๔๘ ครัวเรือน 
๓๙๑ ไร ่

๒๐๐ กก. ๑๖,๐๐๐ บำท  

สวนปำล์มน้ ำมัน ๑ ครัวเรือน 
๐.๙๘ ไร ่

๒,๐๐๐ กก. ๖,๐๕๐ บำท  

สวนลองกอง ๓ ครัวเรือน 
๓ ไร ่

๒๘๓ กก. ๒,๐๐๐ บำท  

 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 

หมู่บ้ำน ประเภท จ ำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่) 
ต้นทุนกำรผลิต
เฉลี่ย (บำท/ไร่) 

รำคำขำยโดย
เฉลี่ย 

หมู่ท่ี ๓ 
บ้ำนช่องไทร 

สวนยำงพำรำ ๒๔๕ ครัวเรือน 
๔,๘๑๖ ไร ่

๒๐๐ กก. ๑๖,๐๐๐ บำท  

สวนปำล์มน้ ำมัน ๓ ครัวเรือน 
๔๘.๘๘ ไร ่

๒,๐๐๐ กก. ๖,๐๕๐ บำท  

สวนลองกอง ๓ ครัวเรือน 
๔ ไร ่

๒๘๓ กก. ๒,๐๐๐ บำท  

หมู่ท่ี ๔ 
บ้ำนวังตง 

ท ำนำ ๘ ครัวเรือน 
๕๒.๘๕ ไร ่

๕๐๐ กก. ๓,๐๐๐ บำท  

สวนยำงพำรำ ๘๑ ครัวเรือน 
๙๖๕ ไร ่

๒๐๐ กก. ๑๖,๐๐๐ บำท  

สวนปำล์มน้ ำมัน ๘ ครัวเรือน 
๓๘.๙๑ ไร ่

๒,๐๐๐ กก. ๖,๐๕๐ บำท  

สวนลองกอง ๓ ครัวเรือน 
๙ ไร ่

๒๘๓ กก. ๒,๐๐๐ บำท  

หมู่ท่ี ๕ 
บ้ำนท่ำศิลำ 

สวนยำงพำรำ ๑๕๕ ครัวเรือน 
๒,๐๑๐ ไร ่

๒๐๐ กก. ๑๖,๐๐๐ บำท  

สวนปำล์มน้ ำมัน ๖ ครัวเรือน 
๓๘.๙๑ ไร ่

๒,๐๐๐ กก. ๖,๐๕๐ บำท  

สวนลองกอง ๑ ครัวเรือน 
๑ ไร ่

๒๘๓ กก. ๒,๐๐๐ บำท  

หมู่ท่ี ๖ 
บ้ำนท่ำข้ำม
ควำย 

สวนยำงพำรำ ๑๕๔ ครัวเรือน 
๒,๐๘๘ ไร ่

๒๐๐ กก. ๑๖,๐๐๐ บำท  

สวนปำล์มน้ ำมัน ๘ ครัวเรือน 
๔๐.๖๕ ไร ่

๒,๐๐๐ กก. ๖,๐๕๐ บำท  

สวนลองกอง ๑ ครัวเรือน 
๒ ไร ่

๒๘๓ กก. ๒,๐๐๐ บำท  

หมู่ท่ี ๘ 
บ้ำนบำรำยี 

สวนยำงพำรำ ๑๒๔ ครัวเรือน 
๑,๕๐๒ ไร ่

๒๐๐ กก. ๑๖,๐๐๐ บำท  

สวนปำล์มน้ ำมัน ๔ ครัวเรือน 
๑๘.๐๕ ไร ่

๒,๐๐๐ กก. ๖,๐๕๐ บำท  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 

หมู่บ้ำน ประเภท จ ำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่) 
ต้นทุนกำรผลิต
เฉลี่ย (บำท/ไร่) 

รำคำขำยโดย
เฉลี่ย 

หมู่ท่ี ๘ 
บ้ำนทุ่งใหญ่ 

สวนยำงพำรำ ๑๓๒ ครัวเรือน 
๑,๙๓๐ ไร ่

๒๐๐ กก. ๑๖,๐๐๐ บำท  

 สวนปำล์มน้ ำมัน ๒ ครัวเรือน 
๑๕ ไร ่

๒,๐๐๐ กก. ๖,๐๕๐ บำท  

 สวนลองกอง ๑ ครัวเรือน 
๒ ไร ่

๒๘๓ กก. ๒,๐๐๐ บำท  

หมู่ท่ี ๙ 
บ้ำนวังเจริญ
รำษฎร์ 

ท ำนำ ๓ ครัวเรือน 
๑๕.๘๘ ไร ่
 

๕๐๐ กก. ๓,๐๐๐ บำท  

สวนยำงพำรำ ๑๒๖ ครัวเรือน 
๑,๓๖๑ ไร ่

๒๐๐ กก. ๑๖,๐๐๐ บำท  

สวนปำล์มน้ ำมัน ๕ ครัวเรือน 
๑๒๐ ไร ่

๒,๐๐๐ กก. ๖,๐๕๐ บำท  

สวนลองกอง ๓ ครัวเรือน 
๖ ไร ่

๒๘๓ กก. ๒,๐๐๐ บำท  

 ๘.๓ ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

หมู่ท่ี แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของน้ ำเพื่อ
กำรเกษตรตลอดท้ังปี 

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้ำถึงฯ 
๑ แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

- ห้วย/ล ำธำร 
แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น    

- ฝำย 

 
 
 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
๕๐ 

 
๕๐ 

๒ แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ห้วย/ล ำธำร 

แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น    
- สระ 

 
- 
 
 

 
 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
๔๐ 

 
๕๐ 

๓ แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น    
- สระ 

 
 

 
- 

 
- 

 
 

 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 

 

หมู่ท่ี แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของน้ ำเพื่อ
กำรเกษตรตลอดท้ังปี 

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนท่ีเข้ำถึงฯ 
๔ แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

- ห้วย/ล ำธำร 
แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น    

- ฝำย 

 
 
 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
๕๐ 

 
๕๐ 

๕ แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น    
- สระ 

 
 

 
- 

 
- 

 
 

 
๔๐ 

๖ แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น    
- สระ 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
๒๐ 

๘ แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น    
- สระ 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
๕๐ 

๘ แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ห้วย/ล ำธำร 

แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น    
- ฝำย 
- สระ 
- คลองชลประทำน 

 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

 
๕ 
 

๑๕ 
๘๐ 
๑๐ 

๙ แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
- ห้วย/ล ำธำร 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
๑๐ 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



 

  ๘.๔ ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค) 

หมู่
ท่ี 

แหล่งน้ ำ ไม่มี 
มี ควำมทั่วถึงของแหล่งน้ ำ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้ำถึง 

๑ - บ่อบำดำลสำธำรณะ 
- บ่อน้ ำต้ืนสำธำรณะ 
- ประปำหมู่บ้ำน 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

๘๐ 
๒ - บ่อบำดำลสำธำรณะ 

- บ่อน้ ำต้ืนสำธำรณะ 
- ประปำหมู่บ้ำน 
- ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค) 
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 
 
 
 
 
 

    ๒๐ 

๓ - บ่อบำดำลสำธำรณะ 
- บ่อน้ ำต้ืนสำธำรณะ 
- ประปำหมู่บ้ำน 
- ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค) 
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 
 
 
 
 
 

    ๓๐ 

๔ - บ่อบำดำลสำธำรณะ 
- บ่อน้ ำต้ืนสำธำรณะ 
- ประปำหมู่บ้ำน 
- ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค) 
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

๑๐ 
 

๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 

 

หมู่
ท่ี 

แหล่งน้ ำ ไม่มี 
มี ควำมทั่วถึงของแหล่งน้ ำ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้ำถึง 

๕ - บ่อบำดำลสำธำรณะ 
- บ่อน้ ำต้ืนสำธำรณะ 
- ประปำหมู่บ้ำน 
- ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค) 
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 

๔๐ 

๖ - บ่อบำดำลสำธำรณะ 
- บ่อน้ ำต้ืนสำธำรณะ 
- ประปำหมู่บ้ำน 
- ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค) 
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 
 
 
 
 
 

    ๑๐ 

๘ - บ่อบำดำลสำธำรณะ 
- บ่อน้ ำต้ืนสำธำรณะ 
- ประปำหมู่บ้ำน 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

๓๐ 

๘ - บ่อบำดำลสำธำรณะ 
- บ่อน้ ำต้ืนสำธำรณะ 
- ประปำหมู่บ้ำน 
- ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค) 
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 

๕๐ 

๙ - บ่อบำดำลสำธำรณะ 
- บ่อน้ ำต้ืนสำธำรณะ 
- ประปำหมู่บ้ำน 
- ระบบประปำ (กำรประปำส่วน
ภูมิภำค) 
- แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 ๘. ศำสนำ ประเพณี วฒันธรรม 
        ๘.๑ กำรนับถือศำสนำ 

ศำสนำ 
เพศ รวม(คน) 

ชำย (คน) % หญิง (คน) % รวม (คน) % 
พุทธ ๖๑๙ ๒๓.๔๘ ๖๐๖ ๒๒.๙๙ ๑,๒๒๕ ๒๓.๒๔ 
คริสต์ - - ๒ ๐.๐๘ ๒ ๐.๐๔ 

 

ศำสนำ 
เพศ รวม(คน) 

ชำย (คน) % หญิง (คน) % รวม (คน) % 
อิสลำม ๒,๐๑๕ ๗๖.๔๔ ๒,๐๒๗ ๗๖.๙๐ ๔,๐๔๒ ๗๖.๖๗ 
ซิกส์ ๒ ๐.๐๘ ๑ ๐.๐๔ ๓ ๐.๐๖ 
ฮินดู - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - 
รวม ๒,๖๓๖ ๑๐๐.๐๐ ๒,๖๓๖ ๑๐๐.๐๐ ๕,๒๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

๘.๒ ประเพณีและงำนประจ ำ 
  ๑) กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
  ๒) กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
  ๓) กิจกรรมหล่อเทียนเข้ำพรรษำ 
  ๔) กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
  ๕. กิจกรรมประเพณีวันสงกรำนต์ 
  ๖) กิจกรรมประเพณีลำกพระวันออกพรรษำ 
  ๘) กิจกรรมแข่งขันเรือประเพณี 
  ๘) กิจกรรมลำนวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  ๙) กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 

 ๘.๓ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภำษำถิ่น 
  ๑) กำรจักรสำนเครื่องใช้จำกต้นคลุ้ม 
  ๒) เพลงกล่อมเด็ก 
  ๓) อำหำรพื้นบ้ำน 

 ๘.๔ สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีละลึก 
  ๑) ผลิตภัณฑ์จำกต้นคลุ้ม เช่น ฝำชี ตะกร้ำ เครื่องใช้ต่ำง ๆ ฯลฯ 
  ๒) ขนมพื้นบ้ำน เช่น ขนมลำกรอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 
 

๙  ทรพัยำกรธรรมชำติ 
 ๙.๑ น้ ำ 
       มีแหล่งน้ ำเกือบทุกพื้นท่ี แต่บำงหมู่บ้ำนประสบปัญหำภัยแล้งเพรำะน้ ำจำกแหล่งน้ ำจะเหือดแห้ง 
                ในช่วงฤดูแล้ง 
 ๙.๒ ป่ำไม้ 
                ป่ำไม้ในพื้นท่ีต ำบลนำทอนมีควำมอุดมสมบูรณ์ร้อยละ ๘๐ 
 ๙.๓ ภูเขำ 
                ในพื้นท่ีต ำบลนำทอนเป็นท่ีรำบสูงมีภูเขำ 
 ๙.๔ คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
                ในพื้นท่ีต ำบลนำทอนมีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ 
๑๐. อ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปการพัฒนาท้องถิน่ตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

 
๑.สรปุผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ไดร้บัและการเบกิจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๐ 
          ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) 
สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน รายละเอียด ดังนี ้

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้                                ๒๔,๒๖๘,๐๗๐.-             บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้                         ๒๔,๒๖๘,๐๗๐.-             บาท 
  รายรับจริง                           ๒๖,๒๖๘,๑๕๘.๔๑          บาท  

     รายจ่ายจริง                                                        ๒๑,๕๔๒,๕๐๑.๖๙          บาท
                                             ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
    ต้ังงบประมาณรายรับไว้                                          ๒๖,๔๔๑,๖๖๐.-             บาท 
    ประมาณการรายจ่ายไว้                                           ๒๖,๔๔๑,๖๖๐.-           บาท 
    รายรับจริง                                                           ๒๗,๗๙๗,๕๙๔.๕๔      บาท
    รายจ่ายจริง                                                         ๒๒,๘๗๒,๗๑๒.๓๒         บาท 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
              ต้ังงบประมาณรายรับไว้                                           ๒๕,๖๗๙,๓๕๐.-       บาท 
              ประมาณการรายจ่ายไว้                                           ๒๕,๖๗๙,๓๕๐.-            บาท 
     รายรับจริง                                                         ๒๗,๑๓๙,๒๔๒.๑๙         บาท
     รายจ่ายจริง                                                        ๒๒,๓๒๒,๕๙๙.๐๔       บาท 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
    ต้ังงบประมาณรายรับไว้                                            ๓๙,๒๗๐,๖๐๐.-       บาท 
    ประมาณการรายจ่ายไว้                                    ๓๙,๒๗๐,๖๐๐.-            บาท 

 
 
 
 



 

๑๙ 
 ๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
              การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม เงินอื่นๆ รวม 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑,๖๑๕,๘๙๙.๔๖

.- 
๔๗.๒๐ ๑,๙๒๓,๘๙๐.๑ ๑๐๐ ๓,๙๙๓,๗๐๐.- ๓๙.๕๓ ๗,๕๓๓,๔๘๙.๕๖ ๔๘.๘ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการ
ท่องเท่ียวประทับใจ 

- - - - - - แผนพัฒนา-  

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ๘๔,๐๐๐.- ๒.๕ - - - - ๘๔,๐๐๐.- ๐.๕ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑๐๐,๐๐๐.- ๒.๙ - -  - ๑๐๐,๐๐๐.- ๐.๖ 

๕. ยุทธศาสตร์การการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อ
นันทนาการ 

๔๐๙,๑๕๑.- ๑๑.๙ - - - - ๔๐๙,๑๕๑.- ๒.๖ 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔๔๖,๘๐๐.- ๑๓ - - - - ๔๔๖,๘๐๐.- ๒.๙ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านสังคม ๑๓๑,๒๐๕.- ๓.๘ - - ๖,๑๐๘,๔๗๘.๔ ๖๐.๔๗ ๖,๒๓๙,๖๘๓.๔ ๔๐.๔ 
๘. ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจ ๒๓๐,๐๐๐.- ๖.๗  -  - ๒๓๐,๐๐๐.- ๑.๕ 
๙.ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข ๔๐,๐๐๐.- ๑.๒  -  - ๔๐,๐๐๐.- ๐.๒ 
๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กรท่ีดี 

๓๖๖,๖๔๘.- ๑๐.๗๐  -  - ๓๖๖,๖๔๘.- ๒.๔ 

รวม ๓,๔๒๓,๗๐๓.๔๖ ๑๐๐ ๑,๙๒๓,๘๙๐.๑ ๑๐๐ ๑๐,๑๐๒,๑๗๘.๔ ๑๐๐ ๑๕,๔๔๙,๗๗๑.๙๖ ๑๐๐ 
 
 

๒๐ 
                  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร์ งบปกต ิ เงินสะสม เงินอื่นๆ งบ สปสช. รวม 



 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑,๕๘๐,๐๐๐.- ๔.๖ ๓,๒๗๔,๗๑๓.- ๙.๖ ๑๐,๔๖๖,๘๐๐.- ๓๐.๗ - - ๑๕,๓๒๑,๕๑๓.- ๔๕ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศและการท่องเท่ียวประทับใจ 

-  - - - - - -   

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ๓๐,๐๐๐.- ๐.๐๙ - - - - - - ๓๐,๐๐๐.- ๐.๐๙ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

๑๑๓,๒๐๐.- ๐.๓ - - - - ๓๕,๒๐๐.- ๐.๑ ๑๑๓,๒๐๐.- ๐.๔ 

๕. ยุทธศาสตร์การการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
และเพื่อนันทนาการ 

๓๘๙,๓๖๖.- ๑.๑ - - - - - - ๓๘๙,๓๖๖.- ๑.๑ 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๕๙๔,๘๒๐.- ๑.๗ - - - - - - ๕๙๔,๘๒๐.- ๑.๗ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และด้านสังคม 

๗,๔๗๕,๖๑๐.- ๒๒ - - ๖,๔๘๒,๒๐๐.- ๑.๙ ๕๕๓,๕๖๐.- ๑.๖ ๑๔,๕๑๑,๓๗๐.- ๔๒.๗ 

๘. ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์และ
เศรษฐกิจ 

๒๓๐,๐๐๐.- ๐.๗ - - - - - - ๒๓๐,๐๐๐.- ๐.๗ 

๙.ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข ๔๐,๐๐๐.- ๐.๑ - - - - - - ๔๐,๐๐๐.- ๐.๑ 
๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 

๒,๗๕๖,๑๐๕.- ๘.๑ - - - - - - ๒,๗๕๖,๑๐๕.- ๘.๑ 

รวม ๑๓,๒๐๙๑๐๑.- ๓๘.๗ ๓,๒๗๔,๗๑๓.- ๙.๖ ๑๖,๙๔๙,๐๐๐.- ๔๙.๘ ๕๘๘,๗๖๐.- ๑.๗ ๓๔,๐๒๑๕๗๔๐.- ๑๐๐ 
๒๑ 

 
                                  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม เงินอื่นๆ งบ สปสช. รวม 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 534,000  2,847,000  5,719,200  -  9,100,200  



 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและการท่องเท่ียวประทับใจ 

- - - - -  -  -  

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 130,000 -       130,000  
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

50,000 - -  -  -  50,000  

๕. ยุทธศาสตร์การการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
และเพื่อนันทนาการ 

375,533 - -  -  -  375,533  

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

296,699 - -  -  -  296,699  

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ด้านสังคม 

7,093,927 - -  5,450,782  459,035  13,365,843  

๘. ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์และ
เศรษฐกิจ 

200,000 - -  -  -  200,000  

๙.ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข 140,000 -       140,000  
๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 

30,000 - -  -  -  30,000  

รวม 8,850,159 - 2,847,000  11,169,982  459,035  23,688,275  
๒๒ 

 
                                    การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม เงินอื่นๆ งบ สปสช. รวม 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

- - - - - - - - - - 

๒.ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

- - - - - - - - - - 



 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - - - - - - - 
๔. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

- - - - - - - - - - 

๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- - - - - - - - - - 

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

- - - - - - - - - - 

๗. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรอย่าง          
มีธรรมาภิบาล 

- - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - 
 
 



 

๒๓ 
 

 ๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพปีงบประมาณ                    
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
        - มีการปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนท่ีใช้ในการคมนาคม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร สนับสนุนด้านงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้านให้มี แสงสว่างอย่างเพียงพอ ท้ังนี้ยังจะมีการขยายเขตไฟฟ้าอีกในอนาคต 
          - ด้านการกีฬาและสุขภาพ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จัดแข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน การส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยภาพรวมการประเมินอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ การจัดการแข่งขันกีฬา  
           - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ท้ังด้านเบ้ียยังชีพ ท้ังการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สนับสนุนด้านกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
 ๒.๑ ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
              -  ท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

    - ท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีแผนงาน  โครงการตามความต้องการของประชาชน 
               -  ท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  สามารถใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติ     
งบประมาณ' 

     -  ท าให้การพัฒนาในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
     -  ท าให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จะด าเนินกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของ  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส 

     -  เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒.๒ ผลกระทบ 
         - ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้รับการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.นาทอน    
                  - การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจ ากัดในการน าไปพัฒนา 
         - สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
      ๓. สรุปปญัหาอุปสรรคการด าเนนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปงีบประมาณ (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

จากการดูรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีได้จากคณะกรรมการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปแบบ 
เห็นว่ามีข้อปรับปรุงและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
 

๒๔ 
 



 

๑. อยากให้มีการน าข้อมูลแผนงาน/โครงการ มาจากการจัดเวทีประชาคมและแผนชุมชนท่ีมีการจัดล าดับ
ความส าคัญ  โดยการจัดเวทีประชาคมนั้น  ต้องมีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมประชุม ยอมรับความคิดเห็นของ
ประชาชน  ไม่คิดแทนประชาชน  นั้นคือแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้องได้มาจากแผนชุมชนของทุกหมู่บ้าน 

๒. ควรจัดให้มีเวทีแห่งการเรียนรู้ในการจัดท าแผนชุมชน  ท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้แก่ผู้น า
ชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆได้ 

๓. ควรให้มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
๔. แผนงานโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี ไม่ควรมีมากเกินไปจนไม่สามารถด าเนินการให้เป็น

รูปธรรมได้ 
๕. แผนงานโครงการท่ีจะน าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ควรเป็นแผนงานโครงการท่ีประชาชนในต าบล

และหมู่บ้านได้เสนอผ่านเวทีประชาคมและได้จัดส าดับความส าคัญของโครงการนั้น ๆ ไว้แล้ว 
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๕๘ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แบบ ยท.๐๑ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศา
สตร์
ด้าน
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือน
บ้านและภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

ยุทธ 
ศาสตร์
กลุ่ม
จังหวัด  พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ ระบวน การสร้าง    

มูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และ
ระบบโลจิสติกส์รองรับประชาคมอาเซียน 

พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิม 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 
พัฒนาการท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิง
นิเวศให้ได้มาตรฐานและย่ังยืน 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร 
 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
แก้ปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน 
 

พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่าง
มีคุณภาพและ
ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์สร้าง
ความเข้มแขง็ภาค
เกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มั่นคง
อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่าง
ทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์จัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคม
น่าอยู่อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
ให้เกิดความย่ังยืนสังคม
สงบสุข 
 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อบต.นาทอน 

 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์สร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่นคง
อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์จัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้
เกิดความย่ังยืนสังคมสงบ
สุข 
 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีธรร
มาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อบต.นาทอน 

 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์สร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่นคง
อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์การทรัพยากร
ธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้
เกิดความย่ังยืนสังคมสงบ
สุข 
 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีธรร
มาภิบาล 

เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน 
 

เพื่อสร้างความเข้มแขง็ภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่างย่ังยืน 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 

เพื่อจัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความ
ย่ังยืนสังคมสงบสุข 
 

เพื่อบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ 

 

พัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างมีคุณภาพและ
ย่ังยืน 
 

พัฒนาความเข้มแขง็ภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่างย่ังยืน 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 
 

พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 
 

พัฒนาการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความ
ย่ังยืนสังคมสงบสุข 
 

พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล กลยุทธ ์

 

แผนงาน 

 

-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

-แผนงาน
การเกษตร 

-แผนงานเคหะและชุมชน  -
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-แผนงาน
การเกษตร ๔.๓ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกของประชาชนให้มีส่วนรวมในการเฝ้าระวังและ      แก้ไขปัญญาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 -แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และ นันทนาการ 
 

 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน  
-แผนงานงบกลาง 

 

-บริหารงานทั่วไป 

๑.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เขานางด้า       
(สวนเฉลิมพระเกียรติ)     
หมู่ที่ ๘   
๒. โครงการ/กิจกรรม 
อ่ืนๆ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ีอบต. นาทอน 
 

๑.โครงการครัวเรือน
ต้นแบบแปลงสาธิต
เกษตรอินทรีย์             
๒. โครงการ/กิจกรรม 
อ่ืนๆ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ีอบต.นาทอน 
 

๑.ก่อสร้างถนน/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
บุกเบิกถนน  
๒. โครงการ/กิจกรรม 
อ่ืนๆ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ีอบต.นาทอน 
 

๑. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. โครงการ/
กิจกรรม อ่ืนๆ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี อบต.นาทอน 

๑.โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ 
และไฟส่องสนาม หมู่ที่ ๙ 
๒. โครงการ/กิจกรรม อ่ืนๆ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี 
อบต.นาทอน 
 

 

๑.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานส่วนต้าบล 
ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง
อบต.นาทอน 
๒. โครงการ/กิจกรรม อ่ืนๆ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอบต.นาทอน 
 

๑. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. โครงการ/กิจกรรม 
อ่ืนๆ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี 
อบต.นาทอน 
 

แบบ ยท.๐๑ 



๕5 
 

๓.๔  แผนยทุธสตร์(Strategic map)            ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาทอน 
                                                               

Strategy Map 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอบต.   
นาทอน 

 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์สร้างความ
เข้มแข็งภาคเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่นคง
อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
และเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์การทรัพยากร
ธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้
เกิดความย่ังยืนสังคมสงบสุข 
 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี     
ธรรมาภิบาล 

เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน 
 

เพื่อสร้างความเข้มแขง็ภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่างย่ังยืน 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 

เพื่อจัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่สังคมน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
 

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความ
ย่ังยืนสังคมสงบสุข 
 

เพื่อบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ 

 

พัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างมีคุณภาพและ
ย่ังยืน 
 

พัฒนาความเข้มแขง็ภาค
เกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่างย่ังยืน 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 
 

พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 
 

พัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความ
ย่ังยืนสังคมสงบสุข 
 

พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์

 

แผน  
งาน 
 

          คนมีความรู้                อยู่อย่างพอเพียง             ร้อยเรียงวิถีชุมชน   
       สังคมสวัสดิการ           ต้าบลจัดการตนเอง           องค์กรการเรียนรู ้
 

 วิสัยทัศน์ 

 

แบบ ยท.๐๒ 

ค่า
เป้าประสงค์ 

 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นความ
เข้มแข็งภาคเกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจให้มั่นคง
อย่างย่ังยืน 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนให้
เกิดความย่ังยืนสังคมสงบ
สุข 
 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีธรร
มาภิบาล 

๑.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-แผนงาน
การเกษตร 

 

-แผนงานเคหะและชุมชน     
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  
-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

-แผนงาน
การเกษตร ๔.๓ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกของประชาชนให้มส่ีวนรวมในการเฝ้าระวังและ      แก้ไขปัญญาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 -แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 
 

 

 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
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           ๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร ์

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผลผลิต 

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าว  

หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ
ผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

พัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน 

พัฒนาการ
ท่องเท่ียว
อุทยานธรณี
โลกเชิงนิเวศ
ให้ได้
มาตรฐานและ
ย่ังยืน 

พัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างมี
คุณภาพและ
ย่ังยืน 

เพ่ือพัฒนา
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
อย่างมี
คุณภาพและ
ยั่งยืน 

การเพ่ิมข้ึนของ
นักท่องเท่ียว
ภายในต าบล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑๐ พัฒนาพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างมี
คุณภาพและย่ังยืน 

๑.โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เขา
นางด า       
(สวนเฉลิม
พระเกียรติ)     
หมู่ที่ ๘                 
๒. 
โครงการ/
กิจกรรม 
อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี 
อบต.นา
ทอน 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผลผลิต 

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าว  

หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ หน่วยรับผิด 

ชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร 
 

สร้างความ
เข้มแข็งภาพ
เกษตรและ
ระบบ
เศรษฐกิจให้
มั่งคงอย่าง
ย่ังยืน 

สร้างความ
เข้มแข็งภาพ
เกษตรและ
ระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่งคงอย่าง
ย่ังยืน 

เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งภาพ
เกษตรและ
ระบบ
เศรษฐกิจให้มั่ง
คงอย่างย่ังยืน 

จ านวนการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้การใช้
เทคโนโลยีการเกษ
ตรกับเกษตรกร 
 

๑ ๒ ๓ ๕ ระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
ภายในต านา
ทอนเพ่ิมข้ึน
อย่าง
ต่อเน่ือง 

พัฒนาความ
เข้มแข็งภาพ
เกษตรและ
ระบบ
เศรษฐกิจให้
มั่งคงอย่าง
ย่ังยืน 

๑.โครงการ
สนับสนุน
ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร 
ประจ า
ต าบล 
๒. 
โครงการ/
กิจกรรม 
อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี
ของ อบต.
นาทอน 
 

ส านักปลัด 
ศบกต. 
 

ทุกกอง 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผลผลิต 

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าว  

หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ หน่วยรับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

พัฒนาเส้นทาง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสู่
อาเซียน 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่
ทันสมัย 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่
ทันสมัย 

เพ่ือพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่
ทันสมัย 

ร้อยละที่เพ่ิมข้ึน
โครงการกิจการ 
ก่อสร้างถนน/
ปรับปรุง
ซ่อมแซม/บุกเบิก
ถนน 

๒ ๔ ๖ ๘ ๒๐ พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานให้
ได้ 
ทันสมัย 
 

๑.ก่อสร้างถนน/
ปรับปรุง
ซ่อมแซม/
บุกเบิกถนน 
๒.ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า ท่อ
ลอดเหลี่ยม 
สะพาน 
๓.ขุดลอกคลอง 
คูระบายน้ า บ่อ
น้ าต้ืน 
๔.ขยายเขต
ไฟฟ้า/ติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้า ในต าบล 

/ซ่อมแซมไฟฟ้า 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผลผลิต 

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าว  

หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
แก้ปัญหา ยาเสพ
ติดอย่างย่ังยืน 
 

จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 

จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 

เพ่ือจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึน 
โครงการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ปีละ ๑
โครงการ 
 

พัฒนา
จัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สู่สังคมน่า
อยู่อย่าง
ย่ังยืน  

๑. โครงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
๒. กิจกรรมปลูก
ปลูกต้นไม้ 
๓.โครงการ/
กิจกรรม อ่ืนๆ 
ตามแผนพัฒนา
สามปีของ อบต.
นาทอน 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

ทุกกอง 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผลผลิต 

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าว  

หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
แก้ปัญหายาเสพ
ติดอย่างย่ังยืน 
 
 

การอนุรักษ์
ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

การอนุรักษ์
ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะ  
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึน
จัดกิจกรรมทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีของ
ท้องถ่ินต าบลนา
ทอน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑๐ พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ
อนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

๑.จัดกิจกรรม
ทางศิลปะเพื 
วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
ของท้องถ่ิน
ต าบลนาทอน 
๒. ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมต าบล
นาทอน 
๓.ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ 
๔. โครงการ/
กิจกรรม อ่ืนๆ 
ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีของ 
อบต.นาทอน 
 

กองศึกษา ทุกกอง 

 

 



61 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผลผลิต 

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าว  

หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
แก้ปัญหายาเสพ
ติดอย่างย่ังยืน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความ
ย่ังยืนสังคม
สงบสุข 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความย่ังยืน
สังคมสงบสุข 

เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความย่ังยืน
สังคมสงบสุข 

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ภายในต าบล
เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑๐ 
 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความ
ย่ังยืนสังคม
สงบสุข 

๑.โครงการ
ก่อสร้างลาน
กีฬา
อเนกประสงค์ 
พร้อมอุปกรณ์ 
และไฟส่อง
สนาม หมู่ที่ ๙ 
๒.โครงการ
ก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมด้วย
อุปกรณ์กีฬา
กลางแจ้ง  
หมู่ที่ ๑ - ๙ 
๓.โครงการ/
กิจกรรม อ่ืนๆ 
ตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ินปีของ 
อบต.นาทอน 
 

กอง
การศึกษา 
และ
กองสวัดิการ 

ทุกกอง 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผลผลิต 

โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าว  

หน้าของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
แก้ปัญหายาเสพ
ติดอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการที่ดี   

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่
ดี   

เพื่อการบริหาร
จัดการที่ดี   

จ านวนเพ่ิมข้ึน
ของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา   
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 
มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดีที่เพ่ิมข้ึน 
 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ พัฒนาการ
บริหาร
จัดการที่ดี   

๑.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างอบต.      
นาทอน 
 

ส านักปลัด ทุกกอง 

 



 

๒๕ 
ส่วนที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

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

    วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปน็ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา  
          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 

        



 

๒๖ 

  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 
            • พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและ 
ระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 



 

๒๗ 
            • 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 บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขีด
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 
            • ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจต่างๆ 
และแก้ไข ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศและ
องค์กร ระหว่างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ  
 
 



 

๒๘ 
            • 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  

• การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

• การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยการฟื้นฟู บทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐานรากท่ีเข้มแข็ง
ในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 



 

๒๙ 
 

  • 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 
              • พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน 
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นท่ีเป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบ ยึดพื้นท่ีเป็น
ตัวตั้ง รวมท้ังวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ ขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
                   • วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ    
               • สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ 
                       แลกเปล่ียนบุคลากรระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน  

 



 

๓๐ 
• 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 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ 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  
      • พัฒนาส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
        • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้านวัด โรงเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

           เป้าหมายท่ี ๓ คนไทยมีพฤติกรรม เส่ียงทาง สุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
        แนวทางการพัฒนา 

   • พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ ด้วยตนเอง 
     • พัฒนารูปแบบการออกก าลังกาย และโภชนาการ 
    • ควบคุมการส่งเสริมการตลาด ในผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อ สุขภาพ 

๓1 



 

     • 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
ตามกฏหมายแก่ประชาชน การพัฒนา ศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 

  • การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมท่ัวถึง ท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 

  • การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหาร และการตัดสินใจท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
         เป้าหมายท่ี ๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
                แนวทางการพัฒนาด้านการคลัง 

 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
• พัฒนาการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ  
• ใช้มาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  • ปรับโครงสร้าง ฟื้นฟู และพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจท่ีมีปัญหาฐานะ การเงิน 
  • ลดความเส่ียงทางการคลังจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม 
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• 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  
    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 
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• 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 

     • 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 
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              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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์ 
         เป้าหมายที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
            แนวทางการพัฒนา 
                 • 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  
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  •   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 

   - 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  
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- 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 
             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  
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- 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 เพือ่ขยายฐานการผลิต การค้าการบริการ ของผู้ประกอบการ
ไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ know how ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเปน็ชาติการค้า 
(Trading Nation) 
        เป้าหมายที ่๔ ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เปน็ที่เชื่อม่ันของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานด้าเนินการ
ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
                  แนวทางการพัฒนา 
                   - มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือ่นบา้นในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ทั งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
        เป้าหมายที ่๕ ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส้าคญัทั งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมส้าคัญ
ในการก้าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
                แนวทางการพัฒนา 
                     - การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
                     - การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 
           เป้าหมายท่ี ๖ ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ท่ีส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยาย
ตลาด ท้ังตลาดเดิมและตลาดใหม่ 
             แนวทางการพัฒนา 
             - บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
           ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน) 
            วิสัยทัศน์: “ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สู่อาเซียน” 
    กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งมีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการศึกษา การคมนาคม การบริการ 
และการท่องเท่ียว มีจังหวัดในกลุ่มเป็นเครือข่ายท่ีจะสนับสนุน และเช่ือมโยงในเรื่องดังกล่าว  โดยก าหนดให้กลุ่ม
จังหวัด เป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว โดยมีเป้าหมายจะเป็นทางผ่านหรือทางเข้า รวมท้ังเป็นศูนย์รวมใน
แหล่งความรู้ วิธีการท่ีจะช่วยในเรื่องการค้า การลงทุนท่ีส าคัญกับกลุ่มจังหวัด ในภูมิภาคและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีด่านชายแดนถึง ๙ ด่าน ปี ๒๕๕๖ มีมูลค่าส่งออกประมาณ ๒๘๗,๙๘๙ ล้าน 
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บาทต่อปี กว่าร้อยละ ๙๐ เป็นมูลค่าผ่านแดน ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์   และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมภาค
เกษตร ปี ๒๕๕๕ จ านวน ๖๘,๕๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังหมด เป็นต้น ประกอบกับ 
ลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เป็นจ านวนมาก จึงได้ปรับ
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  จากเดิม “ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเท่ียว สู่อาเซียน” 
เป็น “ประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยว สู่อาเซียน” 
 เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และค่าเป้าหมาย :  

เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี วัด/เป้าหมาย 

รวม ๔ ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายป ี
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน (GRP)มี
มูลค่าเพิ่มข้ึน 

 อัตราขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดฯ 
เพิ่มข้ึน ๑๐ %  

๒.๑๗ % 
(ค่าเฉล่ียปี ๒๕๕๑- 

๒๕๕๔) 

๒.๕ %  ๕ %  ๗.๕ %  ๑๐ %  

รายได้การท่องเท่ียว เพิ่มข้ึน  
๑๐%  

๔๘,๕๘๖ ล้านบาท     
(ปี ๕๖) 

๒.๕% ๕ % ๗.๕% ๑๐ % 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การขับเคล่ือนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี  ก.น.จ. 
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
ยางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 
ยางพารา และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด/เป้าหมาย  
รวม ๔ ป ี ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ผลผลิตยางพารา
และผลิตภัณฑ์
ยางมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น 
 

๑.ผลผลิตยางพารา
เพิ่มข้ึน ๑๐ กก./ไร ่

๒๘๔ กก./ไร/่ป ี
(ปี ๕๕) 

๒    
 

๔ 
 

๗ 
 

๑๐ 
 

๒. ปริมาณการแปรรูป
ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
ขั้นต้นของสถาบัน
เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๐  

ก าลังการผลิตจ านวน 
๙๔๙,๗๔๖ ตัน/ป ี

(ปี ๕๒-๕๔) 

๒.๕% ๕ % ๗.๕% ๑๐ % 
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 กลยุทธ์  
           จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านยางพารา ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

      ๑. ส่งเสริมผลิตต้นตอพื้นเมือง แปลงจ าหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพิ่มความรู้แก่เกษตรกร
หรือผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิต 
      ๒. เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกระดับของยาง
และผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
      ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยาง/ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางให้ได้
มาตรฐาน และส่งเสริมช่องทางการตลาด 
      ๔. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 
      ๕. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง 
และจัดต้ังเมืองยาง (Rubber City) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด/เป้าหมาย  
รวม ๔ ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 
เป้าหมายรายปี  

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
รายได้จากการ
ท่องเท่ียวของกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้น 

๑.รายได้การท่องเท่ียว 
เพิ่มข้ึน  ๑๐%  

๔๘,๕๘๖ 
ล้านบาท 
(ปี ๕๖) 

๒.๕% ๕ % ๗.๕% ๑๐ % 

๒. จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นภูมิอัต
ลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มข้ึน ๔๐ แหล่ง 

แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการพัฒนา

จ านวน ๒๐
แหล่ง (ปี ๕๗) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

 กลยุทธ์ 
     จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ได้จัดล้าดับความส้าคัญของกลยุทธ์ ดังนี  

๑. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๒. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
๓. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้า และบริการให้เป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 
๔. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี วัด/เป้าหมาย  
รวม ๔ ปี ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. โครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ระบบโลจิสติกส์ 
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๑. อัตราการ
ขยายตัวมูลค่าการค้า
ผ่านด่านศุลกากร
ชายแดนเพิ่มข้ึนร้อย
ละ ๔๐ 

มูลค่าการค้าผ่าน
ด่านศุลกากร
ชายแดน 
๕๐๑,๒๗๘  
ล้านบาท (ปี ๕๖) 

๑๐ %  ๒๐ % ๓๐ % ๔๐ % 

๒. ทรัพยากรมนุษย์ได้รับ
การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความ สามารถในการ
แข่งขัน เพื่อเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

๒.สามารถลดอัตรา
การว่างงานของผู้ไม่
มีงานท าร้อยละ ๕๐ 

คนว่างงาน 
๓๐,๔๘๐ คน 

(ปี ๕๔) 

๒๐ %  ๓๐ % ๔๐ % ๕๐ % 

 กลยุทธ์ 
      จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 

  ๑.ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ ระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

 ๒.พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน /เขตเศรษฐกิจ ให้สามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษและการค้า
ชายแดน  

 ๓.ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมให้มีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหามลพิษในพื้นท่ีอย่าง
ยั่งยืน 

 ๔.พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
      ๕. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage Industry) ให้มี
ความเข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
รวม ๔ ปี ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี  
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

พัฒนาสินค้าและ
บริการฮาลาลให้ได้
มาตรฐานของอาเซียน  

๑. สินค้าและบริการท่ี
ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฮาลาลเพิ่มข้ึน 
๔๐ ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ได้
รับรองมาตรฐาน
ฮาลาล จ านวน
๑๐ ผลิตภัณฑ์/

ปี (ปี ๕๖) 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 
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กลยุทธ์ 



 

         จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านฮาลาล ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ ดังนี้ 
     ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อย่างเป็นระบบ 
     ๒. ส่งเสริม พัฒนา เช่ือมโยงเพื่อยกระดับและปรับปรุงท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อรองรับการ
ขยายตัวด้านฮาลาล 
     ๓. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเช่ือมโยงเพื่อยกระดับและปรับปรุงท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
     ๔. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผู้ประกอบการ ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฮาลาล 
     ๕. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่ตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน) 
        วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) 

“เมืองท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศ   เศรษฐกิจม่ังคั่ง สังคมน่าอยู่ประตูสู่อาเซียน” 
    นิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี  

๑) ท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศอุทยานธรณี (Geopark) หมายถึง พื้นท่ีประกอบด้วยแหล่งอนุรักษ์
ธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยาหรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาท่ีเป็นท่ีรู้จักหรือมีช่ือเสียง  เป็นแหล่งท่องเท่ียวธรณีวิทยา
และแหล่งธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมท้ังแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า  และประเพณีวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยน าทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
ผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึก ต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  สามารถสร้าง
รายได้ให้กับจังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมั่นคงซึ่งจังหวัดสตูล ได้ประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัด          
เมื่อวันที่ ๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๗ ในช่ืออุทยานธรณีสตูล (SatunGeopark) เพ่ือผลักดันไปสู่ระดับประเทศในปี 

๒๕๕๘ และระดับโลกภายในปี ๒๕๖๐ เป็นเครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark) ต่อไป 

๒) เศรษฐกิจมั่งค่ัง (Prosperity) เศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการ
ผลิตท่ีมีศักยภาพในท้องถิ่น     และเห็นถึงโอกาสของการขยายฐานเศรษฐกิจในอนาคตสู่การเป็นจังหวัดท่ีประสบ
ความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้กินดีอยู่ดี มั่งมีศรีสุข 

  ๓) สังคมน่าอยู่ประชาชนได้รับบริการของรัฐด้านสุขภาพอย่างท่ัวถึง การศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงาน
ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

๔) ประตูสู่อาเซียน  เป็นการเปิดเส้นทางการเช่ือมโยงประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ เนื่องจากสตูลมีจุด
แข็งด้านภูมิศาสตร์ของการเป็นพื้นท่ีรอยต่อพื้นท่ีหนึ่งระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ซึ่งสามารถเดินทางเช่ือมต่อไป
สิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) สตูลจะ 
กลายเป็นอีกช่องทางท่ีส าคัญของไทยสู่กลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia – Malaysia – Thailand 
Growth Triangle : IMT – GT) และเส้นทางนี้มีศักยภาพท่ีจะขยายการเช่ือมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ ส่ิงเหล่านี้
จะเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะส าคัญ 
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    พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการร่วมกลุ่มสถาบันเกษตรกร และ

พัฒนาระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
      ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและท่ัวถึง พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 

๔. เพิ่มศักยภาพด้านการคมนานคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน พร้อม
ท้ังสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเช่ือมโยงการท่องเท่ียว การเกษตร และการค้าชายแดน ฝ่ังอันดามันกับ
อ่าวไทย และอาเซียน 

๕. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล 
      เป้าประสงค์รวม (Objective)   

- เศรษฐกิจจังหวัดสตูล มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งท่องเท่ียวอุทยานธรณีเชิงนิเวศท่ีได้
มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมมีคุณภาพและมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

๑.  พัฒนาการท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
๒.  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
๓.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
๔.  พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
    ๑. เป้าประสงค์   
         แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้มาตรฐานและมีความยั่งยืน 

      ๒. กลยุทธ์ 
๒.๑ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอุทยานธรณีเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐาน 
๒.๒ พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
๒.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ  
๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว 
๒.๕ ส่งเสริมกิจกรรม การตลาด และประชาสัมพันธ์ สู่ระดับนานาชาติ 
๒.๖ ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

              ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
        ๑. เป้าประสงค์  
สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตและมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
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 ๒. กลยุทธ์  
  ๒.๑ ก าหนดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการเกษตร (Zoning) และน าทรัพยากรทางการเกษตรไปใช้พัฒนาการ

เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการความรู้/เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างท่ัวถึง 
๒.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

          ๒.๔ ส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล 
๒.๕ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้การเกษตร 
๒.๖ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามศักยภาพของพื้นท่ี  
๒.๗ พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
     ๑. เป้าประสงค์  
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
      ๒.  กลยุทธ์ 

๒.๑ พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน 
๒.๒ พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๒.๓ พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส 
๒.๔ พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๕ ส่งเสริมการมีงานท าและพัฒนาแรงงานสู่ มาตรฐานสากล 
๒.๖ การพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย และอปท. ในการควบคุมและป้องกันโรคท่ีเป็นปัญหาในพื้นท่ี 
๒.๗ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

             ยุทธศาสตร์ที่  ๔ : พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน 
       ๑. เป้าประสงค์   
เพื่อพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเช่ือมโยงสู่อาเซียน 

      ๒. กลยุทธ์ 
๒.๑ พัฒนาถนนและระบบสาธารณูปโภคในเส้นทางการท่องเท่ียว 
๒.๒ พัฒนาเส้นทางเพื่อเช่ือมโยงการเดินทางกับจังหวัดใกล้เคียง 
๒.๓ ส่งเสริมการขนส่งทางบกทางทะเลให้ได้มาตรฐาน ให้เช่ือโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (รัฐเปอร์ลิส ,            

มาเลเซีย ,สิงค์โปร์,อินโดนีเซีย) 

              ๑.๔ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวดัสตูล 
   วิสัยทัศน์ 
        “เมืองท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดับโลกเกษตรยั่งยืน   สังคมน่าอยู่” 
     พันธกิจ 

๑.  พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก 
๒. ส่งเสริมให้ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มแปรรูปการสร้าง 
    มูลค่าเพิ่มและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
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      ๓. พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและอ านวยความ 
             สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ 
             ผังเมืองรวม 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ 
    เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการเป็น  
    เมืองกับชนบท 
๕. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้ังเดิมของสตูล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๖. พัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
๗. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

เป้าหมายหลัก 
  ๑. มีรายได้จากการท่องเท่ียวและมูลค่ามวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น 
  ๒.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
              ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ประกอบด้วย 

               ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
           แผนงาน 
            ๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
  ๑.๒ พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและ  

      ท้องถิ่น 
  ๑.๓ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและ 

      บรรเทาอุบัติภัย 
           ๑.๔ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางท้ังในและต่างประเทศ 

  ๑.๕ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวที่หลากหลายตลอดท้ังปี 
   ๒  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน 
         แผนงาน 
      ๒.๑ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ 

      ประกอบอาชีพ 
      ๒.๒ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด 
      ๒.๓ สนับสนุนการวิจัย และเพิ่มศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
      ๒.๔ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
   ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
      แผนงาน 
  ๓.๑ ก่อสร้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนสะพานและระบบวิศวกรรมจราจร ให้มีความเช่ือมโยง 
                           ระหว่างท้องถิ่น 
  ๓.๒ ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเข่ือนกั้นตล่ิงรมิแม่น้ าและทะเล 
            ๓.๓ จัดให้มีซ่อมแซมบ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยท้ังทางบกและ      
                           ทางน้ า 
                 ๓.๔ จัดให้มีซ่อมแซมบ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยท้ังทางบกและ 
                           ทางน้ า 

๔5 
  ๓.๕ สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 



 

  ๓.๖ ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  ๓.๗ พัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารอย่างท่ัวถึง 

                ๔  ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยนื 
 แผนงาน 
  ๔.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๔.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ส่ิงปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
  ๔.๓ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 
                           ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
               ๕   ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
        แผนงาน 
  ๕.๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
  ๕.๒ สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  ๕.๓ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
              ๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
         แผนงาน 
  ๖.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ       
 การศึกษา ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
         ๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
   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 
                   ๗. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 

     แผนงาน 
        ๗.๑ การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
            ๗.๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
                           บุคลากร 
          ๗.๓ การพัฒนา พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีให้สามารถตอบสนองต่อ การ   
                           ปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 
            ๗.๔ ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยความเสมอภาค ความสมานฉันท์และสร้างความเข้มแข็งใน 

      ชุมชน 
  ๗.๕ การพัฒนา  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างถั่วถึง 
 
 

๔6 
     ๒. ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบรหิารส่วนต้าบลนาทอน 



 

           ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
  คนมีความรู้        อยู่อย่างพอเพียง            ร้อยเรียงวิถีชุมชน   
        สังคมสวัสดิการ    ต าบลจัดการตนเอง         องค์กรการเรียนรู้ 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
                    ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ด้าน ประกอบด้วย 

                   ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
           แผนงาน 
                 ๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
        ๑.๒ พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและ     
                           ท้องถิ่น 
       ๑.๓ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและ 

      บรรเทาอุบัติภัย 
                 ๑.๔ ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางท้ังในและต่างประเทศ 
        ๑.๕ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเท่ียวที่หลากหลายตลอดท้ังปี 
                         ๒.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน 
              แผนงาน 
      ๒.๑ การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประกอบอาชีพ 
      ๒.๒  การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาด 
      ๒.๓  สนับสนุนการวิจัย และเพิ่มศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
      ๒.๔  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
        ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
              แผนงาน 
  ๓.๑  ก่อสร้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนสะพานและระบบวิศวกรรมจราจร ให้มีความเช่ือมโยง 
                            ระหว่างท้องถิ่น 
  ๓.๒  ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเข่ือนกั้นตล่ิงริมแม่น้ าและทะเล 
            ๓.๓ จัดให้มีซ่อมแซมบ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยท้ังทางบกและ      
                           ทางน้ า 
  ๓.๓ จัดให้มีซ่อมแซมบ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือท่ีพักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยท้ังทางบกและ 
                           ทางน้ า 
  ๓.๔ สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
  ๓.๕ ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  ๓.๖ พัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารอย่างท่ัวถึง 

                     ๔.  ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
     แผนงาน 
  ๔.๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๔.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ส่ิงปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
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  ๔.๓ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา     
          ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                        ๕.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
              แผนงาน 
     ๕.๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
     ๕.๒ สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๕.๓ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
                          ๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
           แผนงาน 
  ๖.๑ แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ       
                           การศึกษา ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
          ๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
   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 
                      ๗. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 

       แผนงาน 
         ๗.๑ การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

              ๗.๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
                           บุคลากร 

           ๗.๓ การพัฒนา พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีให้สามารถตอบสนองต่อ การ   
                         ปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ 

              ๗.๔  ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยความเสมอภาค ความสมานฉันท์และสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน 
    ๗.๕ การพัฒนา  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างถั่วถึง 
  ๒.๓ เป้าประสงค์ 
  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.  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 ๔.  พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

  ๕.  พัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  ๖.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  ๗.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาทอน 
         จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ที่ส 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 และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุขและด้านบริหารจัดการองค์อย่างมีธรรมาภิบาล 
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 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ณ วันน้ันจะท าให้ภูมภิาคน้ีเปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรอืแนวทางที่จะให้ 

AEC เป็นไปคือ 
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๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดยีวกัน 

๒. การเป็นภูมภิาคที่มีขดีความสามารถในการแข่งขันสูง 

๓. การเป็นภูมภิาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

๔. การเป็นภูมภิาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 



 

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 ดว้ยสาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ 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  
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              ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถงึ
คุณค่าแก่นสาระและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น สง่เสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและ

วัฒนธรรมต่างๆ สร้างจติส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นน้ันๆ ที่จะต้องรว่มกันอนุรักษ์ภูมปิัญญาที่เป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึน้ เพ่ือแสดงสภาพชีวิต

และความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรูแ้ละความภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นดว้ย 

   ๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 



 

  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเช่ียวชาญในการส่ือสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนนัน้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้รับการสนับสนุน การหน่วยสันติภาพ ส่งต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนในพืน้ท่ี และร่วมกิจกรรมต่างๆกับเยาวนต 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 านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
จ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ีส่ือสารกับผู้ใช้บริการท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ๑. พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน    
  ๑.๑ แผนงาน   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้้า
หนองใหญ่ หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อประชาชน 
มีสวนสาธารณะไว้
พักผ่อน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สระน้้าหนองใหญ่      
 หมู่ท่ี ๒ 

- ๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

ประชาชนนักท่องเท่ียว
มีความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนใช้เป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบอ่างเก็บน้้า   
ช่องงับ หมู่ท่ี ๓  

เพื่อประชาชน มี
สวนสาธารณะไว้
พักผ่อน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้้าช่องงับ 
หมู่ท่ี ๓ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - ประชาชนนักท่องเท่ียว
มีความพึงพอใจ       
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนใช้เป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
และ
หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณอ่าวพ็อก   
หมู่ ๔  
 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมรองรับ
นักท่องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอ่าวพ็อก 
 หมู่ ๔ 

- - ๕๐,๐๐๐.- - ประชาชนนักท่องเท่ียว
มีความพึงพอใจ       
ร้อยละ ๘๐ 

-ประชาชนใช้เป็นท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
-มีนักท่องเท่ียวมา
เท่ียวเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
และ
หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

    - ๕๒๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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  ๑.๑ แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ 
 

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์      
อ่าวพ็อก หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
อ่าวพ็อก หมู่ท่ี ๔ 

แหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์      
อ่าวพ็อก 
หมู่ท่ี ๔ 

- - ๑๐๐,๐๐๐.- - ประชาชนมาใช้
สถานท่ีพักผ่อน
เพิ่มข้ึน 

เพิ่มจ้านวน
นักท่องเท่ียวมาก
ขึ้นและเพิ่มรายได้
แก่ชุมชน 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
๕ โครงการก่อสร้างอาคารที่

พักนักท่องเท่ียว(ห้องรวม)
ขนาด๔x๖ม. จ้านวน ๓ 
หลัง  หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อบริการนักท่อง
เทียวและให้ความ
สะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

ขนาด ๔x๖ ม. 
จ้านวน ๓ หลัง  
หมู่ท่ี ๔ 

- ๘๐๐,๐๐๐.- - - อาคารที่พัก
นักท่องเท่ียว 

อ้านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๖ 
 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
เรียนรู้ชุมชน (ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว)บ้านท่าข้าม
ควายและ บ้านวังตง       
หมู่ท่ี ๔ และ หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อบริการนักท่อง
เทียวและให้ความ
สะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

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

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

อ้านวยสะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้้าวังตง หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียวให้ดี
ขึ้น 

ภูมิทัศน์อ่างเก็บ
น้้าวังตง 
หมู่ท่ี ๘ 

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

มีประชาชนมา
ท่องเท่ียวเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

    - ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 



 
 

 73 
 ๑.๑ แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เขานางด้า (สวน
เฉลิมพระเกียรติ)  
หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและ 

ภูมิทัศน์เขา
นางด้า หมู่ท่ี 
๘ 

- ๘,๐๐๐,๐๐๐.- - - ประชาชน
นักท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจ       
ร้อยละ ๘๐ 

เพิ่มจ้านวน
นักท่องเท่ียว
มากขึ้นและ
เพิ่มรายได้แก่
ชุมชน 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๙ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 
สวนสาธารณะเขา
นางด้า หมู่ท่ี ๘  

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวให้ดี
ยิ่งขึ้น 

แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 
หมู่ท่ี ๘ 
 

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

มี
นักท่องเท่ียว
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
 

๑๐ 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว 
(อบต.นาทอน)     
หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อบริการ
นักท่องเท่ียว 

ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว 
หมู่ท่ี ๙ 

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

อ้านวยความ
สะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

กองช่าง 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ๓๓๐,๐๐๐.- ๘,๓๓๐,๐๐๐.- ๓๓๐,๐๐๐.- ๓๓๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 

 
 
 



 
74 

            ๑.๑ แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการก่อสร้าง
สะพานศึกษา
ธรรมชาติโกร้ยเสือ
หยิบ หมู่ท่ี ๕    

เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาธรรมชาติ 

ก่อสร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติ 
หมู่ท่ี ๕    

- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวน
นักท่องเท่ียว 
ท่ีมาศึกษา
ธรรมชาติ
เพิ่มข้ึน 

นักท่องเท่ียว
มากขึ้นและ
เพิ่มรายได้
แก่ชุมชน 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑๒ 
 
 

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่อง อ่าวไม้ขาว        
หมู่ท่ี ๖ 
 

เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาธรรมชาติ 

ก่อสร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติ
กว้าง ๑.๕ ม. 
ยาว ๒,๐๐๐ ม.    
หมู่ท่ี ๖  

๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- จ้านวน
นักท่องเท่ียว 
ท่ีมาศึกษา
ธรรมชาติ
เพิ่มข้ึน 

นักท่องเท่ียว
มากขึ้นและ
เพิ่มรายได้
แก่ชุมชน 

กองช่าง 
และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑๓ 
 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพชุมชนให้มี
ความพร้อมการ
จัดการท่องเท่ียว 
ภายในต้าบลนาทอน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คนในชุมชนให้มี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
จัดการท่องเท่ียว 

ชุมชนท่ีมีแหล่ง
ในต้าบลนาทอน 

- ๑๐,๐๐๐.- - - จ้านวนชุมชน
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการ
ท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน 

คนในชุมชน
ให้มีความรู้
ความเข้าใจ
ด้านการ
จัดการ
ท่องเท่ียว 

กอง
การศึกษาฯ/
ส้านักปลัด 
 

    ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๓,๐๒๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.-    
         หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 



75 
      ๑.๑ แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์
ภายในต้าบล  

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและ
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียว 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวแบบ
โฮมสเตย์ ปี ๑ ครั้ง 

- ๑๐,๐๐๐.- - - จ้านวนกิจกรรม
ท่องเท่ียวแบบโฮม 
สเตย์เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้จาก
นักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียว 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๑๕ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว อุทยานธรณีโลก
เชิงนิเวศ 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
อุทยานธรณีโลก
เชิงนิเวศใหม้ี
มาตรฐาน 

แหล่งอุทยานธรณี
โลกเชิง ในต้าบลนา
ทอน 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนแหล่ง
ท่องเท่ียว อุทยาน
ธรณีโลกเชิงนิเวศ 
ในต้าบล 
มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
รายได้จาก
นักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียว 

กอง
การศึกษาฯ 
 

    - ๑๑๐,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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 ๑.๑ แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ โครงการอบรมผู้น้าเท่ียว
ท้องถิ่น ส้าหรับเด็กเยาวชน 
(มัคคุเทศก์น้อย) 
ภายในต้าบล 

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้และประสบการณ์
ด้านการท่องเท่ียว 

ประชาชนเด็ก
เยาวชนเป็น 
มัคคุเทศก์มือ
อาชีพ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้ารับการอบรมท่ี
มีความรู้เพิ่มขึ้น  
 

มีจ้านวนมัคคุเทศก์
น้อยเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา
ฯ/ส้านัก
ปลัด 

๑๗ 
 
 

โครงการจัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีผู้น้าชุมชนด้าน
การป้องกันและบรรเทา
อุบัติภัยเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียว ภายในต้าบล 

เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาอุบัติภัย
เกี่ยวกับการท่องเท่ียว 

เจ้าหน้าท่ี 
ผู้น้าชุมชน 
ต้าบลนาทอน 
 

- ๓๐,๐๐๐.- - - ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้ารับการอบรมท่ี
มีความรู้เพิ่มขึ้น  
 

บุคลากรมีผู้น้า
ชุมชนมีความรู้ 
ด้านการป้องกัน
และบรรเทา
อุบัติภัยเกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๑๘ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น้าการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ภายในต้าบล 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาผู้น้าทางด้านการ
ท่องเท่ียวให้สามารถ
พัฒนาสถานท่ีเท่ียวของ
ชุมชนได้ 

อบรมผู้น้าการ
ท่องเท่ียว 
ภายในต้าบล 
 

- ๓๐,๐๐๐.- - - ร้อยละของจ้านวน
ผู้เข้ารับการอบรมมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น  
 

ผู้น้าการท่องเท่ียว
โดยชุมชนมี
ศักยภาพเพิ่มยุ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
 

    - ๑๑๐,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 



77 
   ๑.๑ แผนงาน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการจัดท้าป้ายบอก
ทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว 
ป้ายส่ือความหมาย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวภายในต้าบล 

เพื่อบริการนักท่อง
เทียวและให้ความ
สะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

ป้ายบอกทางเข้าสู่
แหล่งท่องเท่ียว 
ภายในต้าบล 

๓๐๐,๐๐๐.- - - - จ้านวนป้ายบอก
แหล่งเท่ียวในต้าบลมี
เพิ่มข้ึน 
 

นักท่องเท่ียว
ได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๒๐ โครงการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอุทยานธรณีเชิง
นิเวศจังหวัดสตูล 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว 
อุทยานธรณีเชิงนิเวศ
จังหวัดสตูล 

ป้ายบอกแห่ง
ท่องเท่ียวอุทยาน
ธรณีเชิงนิเวศ 
 

๕๐๐,๐๐๐.- - - - จ้านวนป้ายบอกแห่ง
ท่องเท่ียวอุทยาน
ธรณีแก่นักท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน 

นักท่องเท่ียว
ได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๒๑ โครงการส้ารวจแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ท่ี
หลากหลายภายในต้าบล 
 

เพื่อยกระดับและ
พัฒนากิจกรรม
ท่องเท่ียวในต้าบล 

แหล่งท่องเท่ียว 
เทียวใหม่ท่ี
หลากหลาย 
 ภายในต้าบล 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวในต้าบล   
มีความหลากหลาย
เพิ่มข้ึน 

มีนักท่องเท่ียว
มาในต้าบลมาก
ยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
 

  ๘๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- - -    
         หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาพเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ังคงอย่างยั่งยืน 
   ๒. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ังคงอย่างยั่งยืน 
   ๒.๑ แผนงาน  การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมให้
ความรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- สร้างความรู้แก่
เกษตรกร 
- ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

อบรมให้ความรู้ 
๒ หมู่บ้าน 
๖๐ คน 

- ๒๐,๐๐๐.- - - ร้อยละผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มข้ึน  

 

ประชาชนได้รับความรู้
ประชาชนลดรายจ่าย
ครัวเรือน 

กองสวัสดิการ 
สังคม/หน่วยที่
เกี่ยวข้อง 
 

๒ โครงการส่งเสริม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใน
ต้าบล 

เพื่อขยายผลการสร้าง
ชุมชนต้นแบบการ
บริหารจัดการกองทุน
ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

ส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ประชาชน 
ในต้าบล 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนชุมชน
ต้นแบบตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มข้ึน 

ก่อให้เกิดความยั่งยืน
และสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการ 
สังคม/หน่วยที่
เกี่ยวข้อง 
 

๓ 
 
 
 

โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 
อาชีพภายในต้าบล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
เกษตรในต้าบลนาทอน 

อบรม 
อาชีพแก่
การเกษตร 
ต้าบลนาทอน 

- ๑๐,๐๐๐.- - - ร้อยละผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มข้ึน  

 

เกษตรกรได้รับความรู้
เพิ่มข้ึนในการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได้
แก่เกษตรกร 

กองสวัสดิการ
สังคม/หน่วยที่
เกี่ยวข้อง 
 

    - ๘๐,๐๐๐.- - -    
             หมายเหตุ           จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



79                
          ๒.๑ แผนงาน  การเกษตร 

          หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
 

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการตลาดสะอาด 
ปลอดสารพิษ ผักปลอด
สานพิษ/ผักพื้นบ้าน 
ภายในต้าบล 

เพื่อยกระดับ
ตลาด
สะอาด อาหาร
ปลอดสารพิษ 
 

ตลาดสะอาด 
ปลอดสารพิษ 
 ข้ึน ๙๐ % 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- มูลค่าการผลิตของ
สินค้าทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 
  
 

เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มข้ึน/ 
ประชาชนมี
ภาวะ 
โภชนาการท่ีดี 

กองสวัสดิการ 
สังคม/กอง
สาธารณสุขฯ 

๕ โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มภายในต้าบล  

เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เสริมของ
ประชาชน 

ส่งเสริมอาชีพ
ภายในต้าบล 

- ๓๐,๐๐๐.- - - จ้านวนผู้ได้รับ
ส่งเสริมอาชีพมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๖ โครงการการผลิตก้อน
เช้ือและการเพาะเห็ด
นางฟ้าภายในต้าบล 

-เพื่อให้เกษตรกร
มีอาชีพเสริม 
-เพื่อรายได้ 

ผลิตก้อนเช้ือก้อน
เช้ือและการเพาะ
เห็ดนางฟ้า 

- ๔๐,๐๐๐.- - - จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ สามารถ 
ผลิตก้อนเช้ือและ
การเพาะเห็ด
นางฟ้า ได้  
ร้อยละ ๘๐ 

-เกษตรการมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ๕๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-    



80 
๒.๑ แผนงาน  การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการครัวเรือนต้นแบบ
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์
ภายในต้าบล 

เพื่อให้ประชาชน
เป็นครัวเรือน
ต้นแบบ 

ครัวเรือนต้นแบบ ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- จ้านวนครัวเรือน
ต้นแบบเพิ่มขึ้น 

เพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่าย 
แก่ประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๘ โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักไร้ดิน (ออแกนิค) และ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
ภายในต้าบล 

เพื่อสงเสริมการ
ปลูกผักและเพื่อ
ลดรายจ่าย 

ส่งเสริมการปลูก
ผักไร้ดิน (ออแก
นิค) และปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 
 

- ๒๐,๐๐๐.- - - จ้านวนประชาชน
ผักไร้ดิน (ออแก
นิค) และปลูกผัก
ปลอดสารพิษปลูก
ผักกินเอง ร้อยละ 
๕๐ 

เพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่าย 
แก่ประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๙ 
 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
และไม้ยางพารา  
ภายในต้าบล 
 

เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการ
แปรรูปยางพารา
ขั้นต้นเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการ
รวมกลุ่มไม้
ยางพารา 

อบรมการ
ถ่ายทอดความรู้ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้าน
ยางและไม้จ้านวน  
๒ ครั้ง/ปี 

- ๑๐,๐๐๐.- - - จ้านวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มข้ึน  
 

มีกลุ่มเครือข่าย
มีกลุ่มเกษตร
สามารถถ่าย
ความรู้ท่ีได้รับ
มาแก่บุคคล
ท่ัวไปได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม/ 
และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 

    ๑๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

  
 
 
 
 



81       
             ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการปรับปรุงอาคารที่ท้า
การศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบล (ศบกต.นาทอน)      
หมู่ท่ี ๒ ต้าบลนาทอน 

เพื่อโครงการ
ปรับปรุงท่ีท้าการ 
ศบกต.และเป็น
ศูนย์กลางในการให้
บริหารและแก้ไข
ปัญหาทางการเกษตร
ของต้าบลนาทอน 

ปรับปรุง
อาคาร        
๑ ศูนย์ 
หมู่ท่ี ๒ 

- ๒๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเกษตรกรผู้มา
ใช้บริการได้รับท่ีท้า
การศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลได้ความ
สะดวกเพิ่มข้ึน 

ศูนย์กลางใน
การให้บริหาร
และแก้ไขปัญหา
ทางการเกษตร
ของต้าบลนา
ทอน 

กองสวัสดิการ
สังคม/ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

๑๑ โครงการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ้าต้าบล 

เพื่อให้ ศบกต.เป็น
ศูนย์กลางทางด้าน
การเกษตรประจ้า 
ต้าบล 

สนับสนุนศูนย์ 
๑ ศูนย์ 
หมู่ท่ี ๒ 

- ๓๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเกษตรกรมาใช้
บริการศูนย์ เพิ่มข้ึน  
 

สร้างอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม/ 
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น้า
ด้านบริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบล 

เพื่อพัฒนาให้
กรรมการ ศบกต.
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของกรรมการ 
 

พัฒนา
ศักยภาพผู้น้า 
๑๖ คน 
หมู่ท่ี ๒ 

- ๓๐,๐๐๐.- - - กรรมการ ศบกต.ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ๘๐  

กรรมการ 
ศบกต.  
มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี 

กองสวัสดิการ
สังคม/ 
และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
 

    - ๘๐,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
    ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
     ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินเดิม
ภายในต้าบล 
 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนให้ใช้ได้ 
ตามปกติ 

ซ่อมแซมถนน
ดินเดิมภายใน
ต้าบล 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ   
ร้อยละ ๘๐       
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
ฝายหนองใหญ่ 
 หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

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

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

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
ทอนหาร หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๒ 

- 
 

๕๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ   
ร้อยละ ๘๐       
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

    ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๒,๖๕๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.-    
หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



๘3 
  ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
เดิมสายก้งเซ่ง(ซอยสวน
มะนาวแม่เขียว) หมู่ท่ี ๑ 
 

เพื่อซ่อมแซม
ถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนดิน 
กว้าง ๕ ม. ยาว  
๔๐๐ ม. 

- ๔๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ       
ร้อยละ ๘๐            
ของผู้ใช้ เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

๕ 
 

โครงการจัดท้าป้าย/
สัญญาณไฟจราจร        
ในต้าบล 
 

เพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชน 
 

จัดท้าป้าย
สัญญาณไฟ
จราจร 
ป้ายเตือน
อุบัติเหตุ 

- - ๑๐๐,๐๐๐.- - ความปลอดภัย        
ร้อยละ ๘๐            
ของผู้ใช้ เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 

๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายขาว     หมู่ท่ี ๒ 
 

เพื่อให้
ประชาชน มี
ถนนใช้สัญจร 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๒ 

- ๒๕๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ ร้อยละ 

๘๐ ของผู้ใช้ เส้นทาง 

สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

    - ๖๕๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘4 
   ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการบุกเบิกถนนดิน
เดิม สายกุโบร์-บ้าน 
ทอนหาร  ๑๐๐ ปี     
หมู่ท่ี ๒  

เพื่อบุกเบิกถนน
สายกุโบร์-บ้าน
ทอนหาร    

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 
หนา ๐.๓๐         
หมู่ท่ี ๒ 

- ๔๕๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้ 
เส้นทาง 

สัญจรไปมา 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

๘ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินเดิมสายหัวสะพานหมู่
ท่ี ๒ –ถนน อบจ. หมู่ท่ี 
๑-๒ (สายหลังโรงเรียน
บ้านนาทอน ) 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ให้ได้ใช้ได้
ตามปกติ 

ซ่อมแซมถนนดิน
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๓๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 
หมู่ท่ี ๑-๒ 

- ๔๘๔,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้ 
เส้นทาง 

สัญจรไปมา 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๙ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายนาเปรีย 
(ซอยหน้า รร. รรษนันท์
ศึกษา)  หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มี ถนนส้าหรับ
ใช้ การคมนาคม
ได้ อย่างสะดวก 

ซ่อมสร้างผิวจราจร   
แอสฟัลติกคอนกรีต
หรือพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต กว้าง ๔ ม.       
ยาว ๑,๐๐๐ ม 
หนา ๐.๐๕ ม 
หมู่ท่ี ๒ 

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

สัญจรไปมา 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 

    ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๙๓๔,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



๘5 
            ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินเดิมสายมหาราช ๑         
หมู่ท่ี ๓ 
 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ให้ได้ใช้ได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมถนนดินเดิม
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๒๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๓ 

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

สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๑ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินเดิมสาย           
ช่องงับ-วังใหม ่หมู่ท่ี ๓ 
 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ให้ได้ใช้ได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมถนนดินเดิม
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓,๐๐๐  ม. 
หมู่ท่ี ๓ 

- ๑,๑๑๓,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้ เส้นทาง 

สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนน
ดินเดิมสายสวน      
ป่า-ยวนผ้ึง  หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ให้ได้ใช้ได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมถนนดินเดิม
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๕๐๐  ม. 
หมู่ท่ี ๓ 

- ๕๕๘,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้ เส้นทาง 

สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายมะนาซะห์ทุ่งตาก
แดด หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้ประชาชน   
มีถนนใช้สัญจร 
ท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.    
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒,๒๑๕ ม. 
หนา ๐.๑๕  ม. 
หมู่ท่ี ๓ 

- ๔,๖๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้ เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

     ๖,๕๗๑,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ          จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙               จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



86 
  ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการปรับปรุงถนนดิน
เดิมสายใหม่ สายวังใหม่ หมู่
ท่ี ๓ บ้านช่องไทร  เช่ือมต่อ
ถนน สายวังมืด ม. ๔ บ้าน
ขุนทรัพย์ ต. ป่าแกบ่อหิน      
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรไป
มาของประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม
กว้าง ๖ ม.  
ยาว ๕๐๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๓ 

- ๗๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้ เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมายิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเสริมเหล็ก 
บ้านหลวงนอมพร้อม      
ท่อเหล่ียม คสล.  หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ 
หมู่ท่ี ๓ 

- ๘๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้ เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๖ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
เดิมสายสวนป่า  หมู่ท่ี ๓ 
 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนดิน 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๓ 

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

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

    - ๑,๗๐๐,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ          จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙               จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 



87 
       ๓.๑    แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗ โครงการซ่อมแซมถนนดิน
เดิมสายวังใหม่ท้ายซ้อน   
หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนดิน 
กว้าง ๔  ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๓ 

- ๔๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้ เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๘ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร   
แอสฟัลติกคอนกรีตถนน
สายส่ีแยกข้างโรงเรียน-
มัสยิดบ้านวังตง ขนาดกว้าง 
๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา 
๐.๐๕ ม.  หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ซ่อมสร้างผิวจราจร 
แอสฟัลติกคอนกรีต
กว้าง ๔  ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม. 
หมู่ท่ี ๔ 

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

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนายเหม 
หมู่ท่ี ๔ 
 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

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

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

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

    - ๕,๔๐๐,๐๐๐.- - -    
หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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 ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐ โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตถนนลานช้าง        
หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๒๐ ม. หมู่ท่ี ๔ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่น 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเสริมเหล็ก
อ่าวพ็อก หมู่ท่ี ๔      
(ต่อเติม) 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๔ 

- ๒,๖๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่น 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายสวน
มะพร้าว-ครูเหย็บ 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง ๔ ม 
ยาว ๒๐๐ 
หนา ๐.๑๕ 
หมู่ท่ี ๔ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๓ 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายอบต.เก่า 
หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๔ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่น 

    - ๔,๑๙๐,๐๐๐.- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- -    

      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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          ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายรอบกุโบร์  หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐  ม. 
หมู่ท่ี ๔ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

๒๕ 
 

โครงการบุกเบิกถนนดิน
เดิมสายบ้านบังเซ-ฝาย
น้้าล้น  (สายใหม่)      
หมู่ท่ี ๔  

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๔ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต สายหลัง
โรงเรียนบ้านวงัตง (สาม
แยกบ้านพะยอมต่อเติม) 
หมู่ท่ี ๔  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสาหรับใช้
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ 
หมู่ที่ ๔ 

- ๒๘๕,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๗ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี ๔  

เพื่อให้ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๔ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

    - ๑,๒๓๕,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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          ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๘ โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม 
ลุ่มไม้เหลียม หมู่ท่ี ๔ 
 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๔ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๙ 
 

โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม 
ข้างบ้านผู้ใหญ่-หลังโรงเรียน 
หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๔ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๐ 
 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน
เดิมสายบ้าน ชายหาก     
หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ซ่อมแซมถนนดิน 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๗๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๕ 

- ๗๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๑ โครงการบุกเบิกถนนดินเดิม
สายบ้านโต๊ะเล๊ียะ หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๕ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

    - ๑,๕๐๐,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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              ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต ช่องติง
มุด หมู่ท่ี ๕–วังเจริญ
ราษฎร์หมู่ท่ี ๙      
(ต่อเติม) 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒,๔๐๐         
ม. หนา ๐.๑๕ 

๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่น 
 

๓๕ โครงการบุกเบิกถนน
ดินเดิมสายเข้ากุโบร์
บ้านในโกร๋ย           
หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อความ
สะดวกใน
การสัญจรไป
มาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๕ 

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๖ 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายช่องสะบ้า
หมู่ท่ี ๖ - เช่ือมต่อ
กับถนนหมู่ท่ี ๗        
บ้านบารายี 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.  
กว้าง ๔ ยาว 
๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ 
หมู่ท่ี ๖ - ๗ 

- ๒,๕๘๙,๐๐๐.- ๒,๕๘๙,๐๐๐.- ๒,๕๘๙,๐๐๐.- ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

    ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๑๐,๗๓๓,๕๐๐.- ๑๐,๔๓๓,๕๐๐.- ๑๐,๔๓๓,๕๐๐.-    

   หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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               ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายช่อง
สะบ้า หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม ยาว ๓๐๐ 
หนา ๐.๑๕ หมู่ท่ี ๖ 

-     ๗๘๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๓๘ โครงการเสริมผิว
จราจรถนนสาย   
(ลาดยาง) ทางเข้า
บ้านท่าข้ามควาย   
หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

เสริมผิวจราจรถนน
กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๒,๖๙๔ ม. 
หมู่ท่ี ๖ 

- ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.- ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.- ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๓๙ 
 
 

โครงการบุกเบิก
ถนนดินเดิมสาย
บ้านนายจรูญ    
หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๕๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๖ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๐ 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายเข้า
มัสยิดบ้านท่าข้าม
ควาย หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๖ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

    - ๑๑,๗๓๐,๐๐๐.- ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.- ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.-    
หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙              จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๙3 

                ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วย งาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายทุ่งตากแดด หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

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

๘๐๐,๐๐๐.- - - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๒ โครงการบุกเบิกถนนดิน
เดิมสายกุโบร์เก่า-บารายี 
หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๑๕๐ ม. 
หมู่ท่ี ๗ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายในวัง บ้านบารายี  
หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

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

- ๒,๖๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
หน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหลวงพิษ-บ้าน
สมหมาย หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

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

- ๒,๔๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
หน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

    ๘๐๐,๐๐๐.- ๕,๒๐๐,๐๐๐.- - -    
หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙              จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๙4 

           ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเสริมเหล็ก
เขานางด้า หลัก ๑๔    
หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้ประชาชน
มี ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

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

- ๒,๖๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
หน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔๖ โครงการก่อสร้าง ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ฝายน้้าล้น   วังตง –สาย
คลองสะบ้า   หมู่ท่ี ๘   
(ต่อเติม) 

เพื่อให้ประชาชน
มี ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๑,๔๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ 
 

- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
หน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลักในหมู่บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ท่ี ๘    

เพื่อให้ประชาชน
มี ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

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

- ๒,๖๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
หน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔๘ โครงการบุกเบิกถนนดิน
เดิมสายใหม่ จากสวนน้า
ทวน-สูวิม หมู่ท่ี ๙ (ต้อง
ใช้ใบอุทิศ) 

เพื่อให ้ประชาชน
ได้มี ถนนส้าหรับ
ใช้ การคมนาคม
ได้ อย่างสะดวก 

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

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

    - ๙,๔๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.-    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 



๙5                      
        ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๘ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน 
ทุ่งใหญ่  หมู่ท่ี ๘   

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลติก 
คอนกรีตหรือพาราแอสฟัลต์ก
คอนกรีต  
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๐๕ ม หมู่ท่ี ๘ 

- ๕,๑๐๐,๐๐๐.- 
 

- - ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๔๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
วังเจริญราษฎร์ หมู่ท่ี ๙ 
(หน้าป้อมต้ารวจ) 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๙ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๕๐ โครงการบุกเบิกถนนดิน
เดิมซอยบ้านอีหม่าม  
หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาของ
ประชาชน 

บุกเบิกถนนดินเดิม 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 
หมู่ท่ี ๙ 

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

    - ๖,๓๔๐,๐๐๐.- - -    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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               ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๑ โครงการติดต้ังกระจก
โค้งจุดสามแยกหน้าบ้าน
นาย บูหลาด สีแยกหน้า       
รร.วังตง หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

ติดต้ังกระจกโค้งจุดสาม
แยก หมู่ท่ี ๔ 

- ๓๐,๐๐๐.- - - ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไปมา 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุแก่ผู้ผู้ใช้
รถใช้ถนน 

กองช่าง 

๕๒ 
 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหล่ียม คสล.ถนนสาย  
บ้านหลวงนอม             
หมู่ท่ี ๓ 
 

เพื่อลดปัญหาน้้าท่วมขัง
เพื่ออ้านวยความสะดวก
ประชาชน 

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๓ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - สามารถลดปัญหาน้้า 
ท่วมขังได้  
ร้อยละ ๙๐  

สามารถลดปัญหาน้้า
ท่วมขังประชาชนได้
ความอ้านวยความ
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

๕๓ โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้้าถนนท้ายซ้อน   
หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อลดปัญหาน้้าท่วมขัง
เพื่ออ้านวยความสะดวก
ประชาชน 

ก่อสร้างคูระบาย 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก้าหนด  
หมู่ท่ี ๓ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - สามารถลดปัญหาน้้า 
ท่วมขังได้  
ร้อยละ ๙๐ 

ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
ประชาชนได้รับความ
ความสะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

๕๔ 
 

โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตถนนลานช้าง   
หมู่ท่ี ๔  

เพื่อลดปัญหาน้้าท่วมขัง
และเพิ่มความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก้าหนด  
หมู่ท่ี ๔ 

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

ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
และเพิ่มความสะดวก
ในการสัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่น 

    - ๑,๖๓๐,๐๐๐.- - -    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 



97 
                ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๕ โครงการก่อสร้างสะพาน
หน้ามัสยิดบ้านวังตง      
หมู่ท่ี ๔  

เพื่อลดปัญหาน้้าท่วม
ขั งและเพิ่ มความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

ก่อสร้างสะพาน 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.ก้าหนด หมู่ท่ี ๔ 

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

สามารถลดปัญหาน้้า
ท่วมขังและเพิ่มความ
สะดวกในการสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่น 

๕๖ 
 

โครงการซ่อมแซมประตู
ระบายน้้าฝ่ายน้้าล้นบ้าน
วังตง หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง และเพื่อกัก
เก็บน้้า 

ซ่อมแซมประตูระบายน้้า
ฝ่ายน้้าล้น 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.ก้าหนด หมู่ท่ี ๔ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - เก็บ กักน้้า ได้  
ร้อยละ ๙๐ 

สามารถบรรเทา
ปัญหาภัย
แล้ง และเพื่อกัก
เก็บน้้า 

กองช่าง 
 

๕๗ 
 
 

โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้้า คสล.สายโค้งบ้านนาย
สุรินทร์-  บ้านนายหนาด 
หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อลดปัญหาน้้า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างคูระบายน้้า คสล. 
กว้าง๐.๖๐ ม.  
ยาว ๑๒๐  ม. 
ลึก ๐.๖๐  ม. หมู่ท่ี ๖ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - ลดปัญหาน้้า ท่วมขัง
ได้ ร้อยละ ๙๐ 

สามารถลดปัญหาน้้า
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

๕๘ 
 

โครงการขุดลอกห้วย
สาธารณะภายในต้าบล    
นาทอน 

เพื่อลดปัญหาน้้า
ท่วมขังเพื่ออ้านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน 

ขุดลอกห้วยสาธารณ
สาธารณะ รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
ภายในต้าบล  หมู่ท่ี ๑-๙ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - ลดปัญหา น้้าท่วม  
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถลดปัญหาน้้า
ท่วมขังได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

     ๑,๙๐๐,๐๐๐.-      
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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        ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๙ โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตจุดสายช่องติดมุด 
หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อความสะดวก
ในการสันจรและ
เพื่อลดปัญหาน้้า
ท่วม 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
กว้าง ๖ ม. 
ยาว ๑๒ ม. หมู่ท่ี ๙ 

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

ประชาชนสัญจร
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่น 

๖๐ 
 

โครงการขุดคูระบายน้้า
สายดีแทค หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

คูระบายกว้าง ๑ ม.        
ยาว   ๗๐๐ ม. หมู่ท่ี ๙ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- -  สามารถลดปัญหา
น้้า ท่วมขังได้  
ร้อยละ ๙๐ 

สามารถลดปัญหา
น้้าท่วมขังได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

๖๑ 
 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้้าคอนกรีตจาก
บ้านพี่หรีด –หัวสะพาน  
หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อลดปัญหาน้้า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้้ากว้าง 
๐.๖๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. 
หมู่ท่ี ๙ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - สามารถลดปัญหา
น้้า ท่วมขังได้  
ร้อยละ ๙๐ 

สามารถลดปัญหา
น้้าท่วมขังได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
 

๖๒ โครงการขุดลอกคลองหน้า
ฝายน้้าล้น หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อสามารถเก็บ
กักน้้าไว้ใช้เพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภค  

ขุดลอกคลอง 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๙ 

- ๔๐๐,๐๐๐.- - - สามารถลดปัญหา
น้้า ท่วมขังได้  
ร้อยละ ๙๐ 

ประชาชนมีน้้าใช้
การอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
 

    - ๓,๒๐๐,๐๐๐.- - -    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
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         ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๓ 
 
 

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้้า คสล.สายหน้า 
ศพด.วังเจริญราษฎร์เก่า 
- มานาซะ  หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อป้องกันน้้าท่วม ก่อสร้างคูระบายน้้า คสล 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๙ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - สามารถลดปัญหาน้้า 
ท่วมขังได้  
ร้อยละ ๙๐ 

สามารถลดปัญหาน้้า  
ท่วมขังและเพิ่ม
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๔ 
 

โครงการขุดลอกคูระบาย
น้้าถนนสายหลัก ใน
ต้าบลนาทอน 

เพื่อปรับปรุงคู
ระบายน้้าให้ได้
มาตรฐาน 

ขุดลอกคูระบาย
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 

- ๙๐๐,๐๐๐.- - - สามารถลดปัญหาน้้า 
ท่วมขังได้  
ร้อยละ ๙๐ 

สามารถลดปัญหาน้้า  
ท่วมขังและเพิ่ม
ความสะดวกในการ
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๖๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต้่า ภายในต้าบล  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้งอย่าง
ท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
 

๒๐๐,๐๐๐.- - - - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ เพิ่มข้ึน 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง 
 

๖๖ 
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในต้าบล 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างท่ัวถึง 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
 

๑๐๐,๐๐๐.- - - - ร้อยละของประชาชน
ท่ีใช้เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

กองช่าง 
 

    ๓๐๐,๐๐๐.- ๑,๑๐๐,๐๐๐.- - -    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

  
 
 
 
 



 
๑๐0 

                         ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๗ โครงการเพิ่มไฟฟ้า
สาธารณะ ส่องสว่าง
ภายในต้าบล 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
ทางสาธารณะใช้เพื่อ
ความสะดวก 

เพิ่มไฟฟ้าสาธารณะ 
ส่องสว่าง ภายใน
ต้าบล 

๑๐๐,๐๐๐.- - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

กองช่าง 
 

๖๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในต้าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้งอย่างท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
ต้าบล 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

กองช่าง 
 

๖๙ 
 
 

โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร(ไฟกระพริบ) ใน
ต้าบล 

เพื่อเป็นสัญญาณ
เตือนให้ประชาชน
ระวัง 
ในการขับขี่ 

ติดต้ังสัญญาณไฟ
เตือนจราจร(ไฟ
กระพริบ) 
ควายหมู่๖ จุดสาม
แยก บารายี่ จุดสาม
แยกท่าศิลา หมู่ท่ี ๗ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - ลดอุบัติเหตุ/และ
ความปลอด 
ร้อย๙๐ 
ของผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา 

ลดอุบัติเหตุ/และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ๖๐๐,๐๐๐.- - -    
        หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 ๑๐1 
            ๓.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๐ 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต้่าสายบ้านน้องปลา-
น้องปูหมู่ท่ี ๘ 

เพื่อประชาชนจะ
ได้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต้่า หมู่ท่ี ๘ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ เพิ่มข้ึน 
 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 
 

๗๑ 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต้่าสายหน้าบ้านนาย
สมหมาย-บ้านบุญเรียง    
หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อประชาชนจะ
ได้มีไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต้่าสาย หมู่ท่ี ๘ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ เพิ่มข้ึน 
 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง 
 

๗๒ 
 
 

โครงการจัดซื้อและติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ
ภายในต้าบล 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

เพื่อมีไฟฟ้าส่อง
ทางสาธารณะ
และสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องทาง
สาธารณะภายใน
ต้าบล 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น  

กองช่าง 

๗๓ 
 

โครงการขยายสายดับ
ภายในต้าบลนาทอน     
หมู่ท่ี ๑-๙           
(อุดหนุนไฟฟ้าละงู) 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าให้ท่ัวถึงท้ัง
ต้าบล 

ขยายสายดับ
ภายในต้าบลนา
ทอน หมู่ท่ี ๑-๙    

๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจรมี
ความปลอดภัย  
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนใช้
เส้นทางสัญจร  
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
ยิ่งขึ้น  

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ๔๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.- ๔๐๐,๐๐๐.-    
             หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



๑๐2  
                  ๓.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๔ โครงการก่อสร้าง
ผนังกันน้้าคลอง
วังตง 

 

เพื่อกักเก็บน้้า
ในช่วงฤดูฝน 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าใช้อุปโภค 

ก่อสร้างผนังกันน้้า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - เก็บกักน้้าได้ 
ร้อยละ ๙๐ 

ลดปัญหาน้้าท่วม
ขังประชาชน     
มีใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง/
หน่วยงาน

อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๗๕ โครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบ
เรือประมงชายฝ่ัง 
หมู่ท่ี ๕ 
 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้ชาวประมง
ชายฝ่ังในการจอดเรือ
ขึ้นปลาและเก็บเครื่อง 
มือประมง 

ก่อสร้างท่าเทียบ
เรือประมง 
กว้าง ๕ ยาว   ๒๐ ม. 
หมู่ท่ี ๕ 

- ๔,๐๐๐,๐๐๐.- - -  ประชาชนได้
ความสะดวกใน
การประกอบ
อาชีพประมง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๗๖ โครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบ
เรือประมงชายฝ่ัง 
หมู่ท่ี ๖ 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้ชาวประมง
ชายฝ่ังในการจอดเรือ
ขึ้นปลาและเก็บเครื่อง 
มือประมง 

ท่าเทียบเรือประมง  
กว้าง ๕ ยาว 
๒๐ ม. หมู่ท่ี ๖ 

- ๔,๐๐๐,๐๐๐.- - - ร้อยละของประชาชน
ท่ีใช้บริการท่าเทียบ
เรือประมงมีความ
สะดวกเพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ความสะดวกใน
การประกอบ
อาชีพประมง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

    - ๘,๓๐๐,๐๐๐.-      
             หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐3  
                        ๓.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๗ โครงการก่อสร้างท่า
เทียบเรือประมง
ชายฝ่ัง บริเวณ
สะพานบารายี-ทุ่ง
ทะนาน  หมู่ท่ี ๗ 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้ชาวประมง
ชายฝ่ังในการจอดเรือ
ขึ้นปลาและเก็บเครื่อง 
มือประมง 

ท่าเทียบเรือประมง 
กว้าง ๕ ยาว 
๒๐ ม. หมู่ท่ี ๗ 

- ๔,๐๐๐,๐๐๐.- - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้
บริการท่าเทียบ
เรือประมงมีความ
สะดวกเพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้
ความสะดวกใน
การประกอบ
อาชีพประมง 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

๗๘ โครงการก่อสร้างท่า
น้้าส้าหรับลอย
กระทงท่ีเข่ือนวังตง 
หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อเป็นท่าน้้า
ส้าหรับลอยกระทง 

ท่าน้้าส้าหรับลอย 
กระทงรายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด
ก้าหนด  หมู่ท่ี ๘ 

- ๔๐๐,๐๐๐.- - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้
บริการท่าน้้าลอย
กระทงมีความ
สะดวกเพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ยิ่งขึ้นส้าหรับ 
การจัดกิจกรรม
ลอยกระทง 

กองช่าง 
 

๗๙ โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน         
บ้านต้นปริง         
หมู่ท่ี ๑  

เพื่อให้มีน้้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.ก้าหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้อย่างเพียงพอ  

ประชาชนมี 
น้้าประปาใช้
อย่างท่ังถึงและ
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

๘๐ โครงการปรับปรุง
ฝายน้้าล้นบ้าน     
นาทอน หมู่ท่ี ๑  

เพื่อสามารถเก็บกัก
น้้าไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  

ปรับปรุงฝายน้้าล้น 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ี อบต.ก้าหนด    หมู่ท่ี ๑ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้า
ใช้การอุปโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

    - ๕,๑๐๐,๐๐๐.- - -    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑๐4 

               ๓.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๓ โครงการปรับปรุง
ประปาซอยทอน
หาร หมู่ท่ี ๒  

เพื่อให้มีน้้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงประปา 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด            
หมู่ท่ี ๒ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- -  จ้านวน
ครัวเรือนมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอ  

ประชาชนมีน้้าใช้
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง 

๘๔ โครงการปรับปรุง
เปล่ียนท่อประปา
ท้ังระบบ หมู่ท่ี ๒  

เพื่อให้มีน้้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงเปล่ียนท่อประปา 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด    
หมู่ท่ี ๒ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- -  จ้านวน
ครัวเรือนมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าใช้
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง 

๘๕ โครงการก่อสร้าง
ประตูปิด-เปิด
ระบายน้้าสระอีโส๊ะ 
หมู่ท่ี ๒  

เพื่อสามารถเก็บกัก
น้้าไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  

ก่อสร้างประตูปิด-เปิด
ระบายน้้าสระอีโส๊ะ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๒ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - เก็บกักน้้า 
ได้ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนมีน้้าใช้
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

๘๖ โครงการขุดขยาย
สระอีโส๊ะ หมู่ท่ี ๒  

เพื่อสามารถเก็บกัก
น้้าไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
ได้มากยิ่งขึ้น 

ขยายสระอีโส๊ะ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๒ 

- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวน
ครัวเรือน มีน้้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าใช้
การอุปโภคและ
บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

    - ๑,๕๐๐,๐๐๐.- - -    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 



 
๑๐5 

            ๓.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๗ โครงการขยายเขต
ประปา ทุ่งตากแดด 
ซอยมหาราช           
๒ หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้มีน้้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตประปา  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๓ 

- 
 

๓๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือน มี
น้้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๘๘ โครงการขุดลอกสระ
น้้าบ้านกลาง หมู่ท่ี ๓ 
บ้านช่องไทร 

เพื่อสามารถเก็บกัก
น้้าไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  

ขุดลอกสระน้้า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๓ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือน มี
น้้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

๘๙ โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔  

เพื่อให้มีน้้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตประปา 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๔ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือน มี
น้้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้า
ใช้การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๙๐ 
 

โครงการจัดซื้อถัง
ประปาส้าหรับเก็บน้้าท่ี
มัสยิดบ้านวังตง       
หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อสามารถเก็บกัก
น้้าไว้ใช้ในการ
ประกอบศาสนา
กิจ  

จัดซื้อถังประปา
๑๐,๐๐๐ ลิตร 
หมู่ท่ี ๔ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - เก็บกัก 
ได้ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ 
 

ประชาชนมีน้้า
ใช้ในการ
ประกอบศาสนา
กิจ  

กองช่าง 
 

    - ๑,๑๕๐,๐๐๐.- - -    
             หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



๑06 
            ๓.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๑ 
 

โครงการขุดคูท้าท่อเหล่ียม
ฝายน้้าล้นหน้ามัสยิดบ้าน  
วังตงหมู่ท่ี ๔ 

เพื่อลดปัญหาน้้าท่วม
ขัง เพื่ออ้านวยความ
สะดวกประชาชน 

ท่อเหล่ียมคสล.ฝายน้้า
ล้น รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.
ก้าหนดหมู่ท่ี ๔ 

- ๔๐๐,๐๐๐.- - - ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
ได้ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

สามารถลดปัญหาน้้าท่วม
ขังประชาชนได้ความ
อ้านวยความสะดวก 

กองช่าง 
 

๙๒ โครงการวางระบบท่อ
ประปาท้ังระบบ หมู่ท่ี ๕  

เพื่อให้มีน้้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

วางระบบท่อประปาท้ัง
ระบบ รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.
ก้าหนด หมู่ท่ี ๕ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือน 
มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าใช้การ
อุปโภคและบริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง  

๙๓ 
 
 

โครงการติดต้ังระบบกรอง
น้้าประปาหมู่บ้าน ห้วย
โต๊ะโส๊ะ   หมู่ท่ี ๕  

เพื่อให้มีน้้าประปา
ท่ีมีคุณภาพส้าหรับ
อุปโภคบริโภคท่ีมี
คุณภาพ 

ติดต้ังระบบกรอง
น้้าประปา รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี 
อบต.ก้าหนด หมู่ท่ี ๕ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - น้้าประปามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานได้  
๙๐ เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดและท่ัวถึงใน
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๙๔ 
 
 

โครงการขุดบ่อน้้าต้ืน/ขุด
ลอกบ่อน้้าต้ืนภายในต้าบล
นาทอน 
 

เพื่อให้ประชาชน
อุปโภคและบริโภค  

ขุดบ่อน้้าต้ืน/ขุดลอก
บ่อน้้าต้ืน 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้อย่าง
เพียงพอ  

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคท่ี
ท่ัวถึงในฤดูแล้ง 

กองช่าง/
หน่วยอื่น 
 

    - ๑,๔๐๐,๐๐๐ - -    
             หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑07 

         ๓.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๕ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลอย่างเพียงพอ
ภายในพื้นท่ีต้าบล      
นาทอน 

เพื่อสามารถผลิต
น้้าประปาใช้อุปโภค
และบริโภค  

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมีน้้า
ใช้อย่างเพียงพอ  

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคท่ี
ท่ัวถึงในฤดูแล้ง 

กองช่าง/
หน่วยอื่น 
 

๙๖ 
 
 

โครงการขุดลอกสระน้้า
บ้านท่าข้ามความ (ช่อง
จ้าปา) หมู่ท่ี ๖ 
 

เพื่อสามารถเก็บกัก
น้้ า ไ ว้ ใ ช้ เพื่ อ ก าร
อุปโภคและบริโภค  

ขุดลอกสระน้้า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๖ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมีน้้า
ใช้อย่างเพียงพอ  

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคท่ี
ท่ัวถึงในฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๙๗ 
 

โครงการขุดลอกสระหลัง
บ้านนายรุ่งเรื่อง หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อสามารถเก็บกัก
น้้าไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  

ขุดลอกสระ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๖ 

- ๔๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมีน้้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคท่ี
ท่ัวถึงในฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๙๘ โครงการขุดลอกสระหลัง
มัสยิดหมู่ที ๗  

เพื่อเก็บกักน้้าไว้ใช้
เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค  

ขุดลอกสระ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด  
หมู่ที ๗ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมีน้้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคท่ี
ท่ัวถึงในฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

    - ๑,๗๐๐,๐๐๐.- - -    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



๑08 
 ๓.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๙ 
 
 

โครงการก่อสร้างหอถัง
เก็บน้้าประปาหมู่บ้าน 
สระหลังมัสยิด        
หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อเก็บน้้าและ
จ่ายน้้าไปตาม
ท่อประปา
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างหอถังเก็บ
น้้าประปารายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ี อบต.ก้าหนด  
หมู่ที ๗ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือน
มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้้าอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 
 

๑๐๐ 
 
 

โครงการขุดลอกคลอง            
บารายี-ท่าศิลา        
หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อเก็บกักน้้าไว้
ใช้เพื่อการ
อุปโภคและ
บริโภค  

ขุดลอกสระ 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ที ๗ 

- ๔๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือน
มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคท่ี
ท่ัวถึงในฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๑๐๑ โครงการก่อสร้างระบบ
กรองน้้าท่ีได้มาตรฐาน 
หมู่ท่ี ๒ หมู่ท่ี ๓ หมู่ท่ี 
๕ และ   หมู่ท่ี ๗   

เพื่อช่วย
แก้ปัญหาขาด
น้้าและมีน้้าท่ี
สะอาดสามารถ
อุปโภคและ
บริโภคได้ 

ก่อสร้างระบบบกรองน้้า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๒ หมู่ท่ี ๓ หมู่ท่ี ๕ 
และ หมู่ท่ี ๗   

๒,๐๐๐,๐๐๐.- - - - น้้าประปามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานได้  
๙๐เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนมีน้้าใช้
อุปโภคบริโภคท่ี
สะอาดและท่ัวถึง
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง/
หน่วยอื่น 
 

    ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๗๐๐,๐๐๐.- - -    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



๑09 
        ๓.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๒ โครงการขุดสระน้้าบ้าน
ทุ่งใหญ่ (หน้าเขานางด้า
ฝ่ายน้้าล้นวังตง)       
หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อสามารถเก็บกัก
น้้าไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  

ขุดสระน้้ารายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีอบต.
ก้าหนด หมู่ท่ี ๘ 

- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้าใช้
การอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง/
หน่วยอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑๐๓ 
 

โครงการขยายเขต
ประปาภายในต้าบลนา
ทอน 

เพื่อให้มีน้้าประปา
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
และสะอาด 

ขยายเขตประปา
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีอบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๑๐๔ 
 

โครงการจัดซื้อถังเก็บน้้า 
ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
หมูท่ี ๒,๓,๔,๖ 

เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ขาดแคลงน้้าอุปโภค
และ บริโภคในช่วง
ฤดูแล้ง 

จัดซื้อถังเก็บน้้า   
ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร  
หมูท่ี ๒,๓,๔,๖ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีท่ีเก็บ
น้้าใช้อุปโภคและ 
บริโภคในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

๑๐๕ 
 

โครงการขุดลอกสระน้้า
บ้านทุ่งใหญ่ (หลังสนาม
กีฬากลาง) หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ขาดน้้าอุปโภคและ 
บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกสระน้้า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๘ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนครัวเรือนมี
น้้าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีท่ีเก็บ
น้้าใช้อุปโภคและ 
บริโภคในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

     ๑๑,๗๐๐,๐๐๐.- - -    
             หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑๑0 

               ๓.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๖ 
 

โครงการก่อสร้างฝาย 
กักเก็บน้้าคลองหลัง      
กุโบร์    หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาด
น้้าอุปโภคและ บริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๙ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - สามารถเก็บกักน้้า 
ได้ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนมีท่ี
เก็บน้้าใช้
อุปโภคและ 
บริโภคในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

๑๐๗ 
 

โครงการก่อสร้างฝาย 
กักเก็บน้้าคลองหลัก 
สิบห้า    หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาด
น้้าอุปโภคและ บริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต.ก้าหนด 
หมู่ท่ี ๙ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - สามารถเก็บกักน้้า 
ได้ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนมีท่ี
เก็บน้้าใช้
อุปโภคและ 
บริโภคในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 
 

๑๐๘ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบ
น้้าพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง   
หมู่ที ๒, หมู่ที ๓, หมู่ที 
๗, หมู่ที ๘ 

เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาด
น้้าอุปโภคและ บริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง 
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้้าพร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง ขนาด ๒ 
แรงม้า จ้านวน ๔ เครื่อง 
หมู่ที ๓, หมู่ที ๗,           
หมู่ที ๘ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเครื่องสูบ
น้้าท่ีใช้ในการ
แก้ปัญหาการขาด
น้้าอุปโภคและ
บริโภคเพิ่มข้ึน  

ประชาชนมีท่ี
เก็บน้้าใช้
อุปโภคและ 
บริโภคในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง/
สวัสดิการ
สังคม 

     ๕๐๐,๐๐๐.-      
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑๑1 

            ๓.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในต้าบล           
นาทอน หมู่ท่ี ๑-๙ 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับรู้ข่าวได้ทันท่วงที 

ก่อสร้างและ
ปรับปรุงเสียง 
ตามสาย 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

- ๙๐๐,๐๐๐.- - - ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้
ทันท่วงที 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวในต้าบล  
หมู่ท่ี ๗ 
และหมู่ท่ี ๙ 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับรู้ข่าวได้ทันท่วงที 

สร้างหอกระจาย
ข่าว หมู่ท่ี ๗ 
หมู่ท่ี ๙ 
 

- ๔๐๐,๐๐๐.- - - ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้  
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้
ทันท่วงที 

กองช่าง 

     ๑,๓๐๐,๐๐๐.- - -    
             หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑2 

           ๓.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมการ
จัดโซนนิ่งภายในต้าบล 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน 

จัดโซนนิ่งภายใน
ต้าบล 
หมูท่ี ๑-๙ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จัดโซนนิ่งภายใน
ต้าบล 
ร้อยละ ๘๐ 
ของพื้นท่ีภายใน
ต้าบลนาทอน 

หมู่บ้านมีความ 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

๒ โครงการการจัดท้าและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
ต้าบลนาทอน  

เพื่อให้หมู่ท่ี มีอาณา
เขตท่ีถูกต้องและ
ชัดเจน 
 

แผนท่ีอาณาเขตท่ี
ชัดเจนต้าบลนา
ทอน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- แผนท่ีอาณาเขต 
ต้าบลนาทอนมี
ความชัดเจน  
๙๐ เปอร์เซ็นต์ 

ต้าบลนาทอนมี 
ผังเมืองรวม 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ๕๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-    
                     หมายเหตุ           จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑3 
          ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
   ๔. ยุทธศาสตร์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
            ๔.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการบริหารจัดการ
ขยะและส่ิงปฏิกูล 
 

เพื่อความสะอาด
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

การจักการขยะ 
และส่ิงปฏิกูล 

๑๐๐,๐๐๐.- - - - จ้านวนปริมาณขยะ
ในครัวเรือน 
ลดลง 

ลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือนและ
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของธนาคาร
ขยะชุมชน 

เพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 
 

สนับสนุนกิจกรรม
ของธนาคารขยะ
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐.- - - - จ้านวนปริมาณขยะ
ในครัวเรือน 
ลดลง 

ลดปริมาณขยะ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส้านึกให้ประชาชน
จัดการขยะใน  
ครัวเรือน 

เพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชน 

สร้างจิตส้านึกให้
ประชาชนจัดการ
ขยะใน  ครัวเรือน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ้านวนประชาชนมี
จิตส้านึกการจัดการ
ขยะในครัวเรือน 
เพิ่มข้ึน 

ลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือน 
และชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๔ โครงการก่อสร้าง
อาคารคัดแยกขยะ 

เพื่อรีไซเคิลขยะ
มูลฝอยและคัด
แยกประเภทขยะ 

ก่อสร้างอาคาร 
คัดแยกขยะ 
ขนาด ๔ X ๑๖  
ม.  หมู่ท่ี ๙ 

- ๕๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนปริมาณขยะ
ในชุมชนลดลง 
และเพิ่มมูลค่าขยะ 
 

ลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือน 
และชุมชน 

กองช่าง/ 
กอง
สาธารณสุขฯ 
 

    ๑๕๐,๐๐๐.- ๕๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-    
                     หมายเหตุ           จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑๑4 

             ๔.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการรณรงค์ให้ทุก
ครัวเรือนดูแลบริเวณ
บ้านเรือนของตนเองให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีดีไม่มีขยะ
มูลฝอย 

เพื่อความ
สะอาดและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

รณรงค์ให้ทุก
ครัวเรือนจัด
สภาพแวดล้อมท่ีดีไม่
มีขยะมูลฝอย 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

- ๑๐,๐๐๐.- - - จ้านวน
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อม
ท่ีและ 
ขยะลดลง 

ทุกครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อม
ท่ีดีไม่มีขยะมูล
ฝอย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
 
 

๖ โครงการขยะแลกบุญแลก
ภาษี 

-เพื่อเป็นการ
รณรงค์การ
จัดเก็บขยะ 
แลกภาษี 
-เก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย 

รณรงค์การจัดเก็บ
ขยะ แลกภาษี 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

- ๒๐,๐๐๐.- - - -จ้านวนขยะ
ลดลง 
-เก็บภาษีได้
เพิ่มข้ึน 

การจัดเก็บขยะ 
เก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย 

กอง 
การคลัง/ส่วน
กองธารณสุข
ฯ 
 

    - ๓๐,๐๐๐.- - -    
               หมายเหตุ           จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑5 

 ๔.๒ แผนงาน  การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน แก่เยาวชน
และชุมชน 

เพื่อให้เยาวชนและ
ชุมชนมีจิตส้านึก 
ในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้
เยาวชนและ
ประชนหมู่ท่ี๑-๙ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเยาวชนและ
ชุมชนมีจิตส้านึก 
ในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
เพิ่มข้ึน 

เยาวชนและชุมชนมี
จิตส้านึกในการรักษา
ส่ิงแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

๒ โครงการรณรงค์ช่วย
ลดภาวะโลกร้อน 
ภายในต้าบล 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนมีจิตส้านึก 
ในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

จัดนิทรรศการ
ประหยัดพลังงาน
อบรมนักเรียนใน
ภายในต้าบล 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนประชาชน
และเยาวชนมี
จิตส้านึก ในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนและเยาวชน
มีจิตส้านึกในการรักษา
ส่ิงแวดล้อมและการ
ประหยัดพลังงาน 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 
 

๓ โครงการปลูก
จิตส้านึกและรณรงค์
การให้เด็กเยาวชนมี
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการ
ปลูกจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ปลูกจิตส้านึกและ
รณรงค์เด็กและ
เยาวชนในต้าบล
นาทอน 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเยาวชนมี
จิตส้านึกและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
เพิ่มข้ึน 
 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การปลูกจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 
 

    - ๒๐๐,๐๐๐.- - -    
               หมายเหตุ           จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



๑16 
                ๔.๒ แผนงาน การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการรณรงค์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อการด้าเนิน
โครงการรณรงค์
การอนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
หมูท่ี ๑-๙ 

- ๒๐,๐๐๐.- - - โครงการ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

ประชาชนในต้าบลอนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๕ โครงการเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวอย่างยั่งยืนใน
ต้าบลนาทอน 

ปลูกจิตส้านึกให้
ประชาชนรัก
ธรรมชาติ 

การเพิ่มพื้นท่ี     
สีเขียวขึ้น  ๕๐ %  
หมูท่ี ๑-๙ 

- ๒๐,๐๐๐.- - - การเพิ่มพื้นท่ี สี
เขียวขึ้น ๕๐ % 

ในต้าบลนาทอน  พื้นท่ีสี
เขียวเพิ่มข้ึน 

กองสาธารณ 
สุขฯ/ 
ส้านักปลัด 

๖ โครงการอนุรักษ์ป่า
ชายเลน 

ปลูกจิตส้านึกให้
เยาวชนรักและหวง
แหนป่าชายเลน 

อนุรักษ์ป่า      
ชายเลน          
หมู่ท่ี ๔,๕,๖,๗ 

- ๓๐,๐๐๐.- - -  จ้านวนหรือร้อยละ
ของป่าชายเลน 
เพิ่มข้ึน 

ป่าชายเลนไม่ถูกท้าลาย กองสาธารณ 
สุขฯ/ 
ส้านักปลัด 

๗ โครงการจัดต้ังธนาคาร
ต้นไม ้ภายในต้าบล 
 

เพื่อเป็นศูนย์รวม
ของพันธไ์ม้นานา
ชนิด 

จัดต้ังธนาคาร
ต้นไม ้
  

- ๒๐,๐๐๐.- - - จ้านวนหรือร้อยละ
ของป่าไม้ท่ีเพิ่มข้ึน 

ประชาชนรักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้น 

กองสาธารณ 
สุขฯ/ 

ส้านักปลัด 
๘ โครงการปลูกต้นไม้ท้ัง

สองฝังถนนตามถนน
สายรองของต้าบล    
นาทอน 

ปลูกจิตส้านึกให้
ประชาชนรัก
ธรรมชาติ 

ปลูกต้นไม้ท้ังสอง
ข้างทางตามถนน
สายหลัก         
หมูท่ี ๑-๙ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนหรือร้อยละ
ของต้นไม่ท้ังสองฝัง
ถนนท่ีเพิ่มข้ึน 

ประชาชนในต้าบลนา
ทอนมีทรัพยากรป่าไม้
เพิ่มข้ึน 
 

กองสาธารณ 
สุขฯ/ 
ส้านักปลัด 

    - ๑๔๐,๐๐๐.- - -    
                 หมายเหตุ           จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑17 

              
                ๔.๒ แผนงาน การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล วางแนวปะการัง
เทียมบริเวณคลองเปรีย 
หมู่ท่ี ๒ 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงมีชีวิตทาง
ทะเล 

อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลวางแนว
ปะการังเทียม 
หมู่ท่ี ๒ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - ประชาชนมีแหล่ง
อาหารทะเลเพิ่มข้ึน
๘๐% 

ประชาชนมีแหล่ง
อาหารทะเล
เพิ่มข้ึน 
และเพิ่มรายได้ 

กองสาธารณ    
สุขฯ/ 
หน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล วางแนวปะการัง
เทียมคลองบารายี         
หมู่ท่ี ๗ 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงมีชีวิตทาง
ทะเล 

อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลวางแนว
ปะการังเทียม 
หมู่ท่ี ๗ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - ประชาชนมีแหล่ง
อาหารทะเลเพิ่มข้ึน
๘๐% 

ประชาชนมีแหล่ง
อาหารทะเล
เพิ่มข้ึน 
และเพิ่มรายได้ 

กองสาธารณ    
สุขฯ/ 
หน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๑ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล วางแนวปะการัง
เทียมคลองสังหยุด        
หมู่ท่ี ๖ 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงมีชีวิตทาง
ทะเล 

อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลวางแนว
ปะการังเทียม 
หมู่ท่ี ๖ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - ประชาชนมีแหล่ง
อาหารทะเลเพิ่มข้ึน
๘๐% 

ประชาชนมีแหล่ง
อาหารทะเล
เพิ่มข้ึน 
และเพิ่มรายได้ 

กองสาธารณ    
สุขฯ/ 
หน่วยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๒ 
 
 

โครงการ อบต.นาทอน
ร่วมใจภักดิ์รักพื้นท่ีสีเขียว 
ในต้าบลนาทอน 

เพื่อปลูกจิตส้านึก
ให้ประชาชนรัก
ธรรมชาติ 

ปลูกป่าเพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียว หมู่ท่ี ๑-๙ 

- ๒๐,๐๐๐.- - - จ้านวนต้นไม ้
ในต้าบลนาทอน 
เพิ่มข้ึน  ๕๐ % 

ต้าบลนาทอนมี
พื้นท่ีส่ีเขียวเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น 

กองสาธารณ    
สุขฯ/ส้านัก
ปลัด 

    - ๓๒๐,๐๐๐.- - -    
               หมายเหตุ           จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 
 

 
 
 



 
๑18 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕. อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๕. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  แลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    ๕.๑ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัด
กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

-เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
-เพื่อเพื่อให้ลูกได้แสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
พ่อ 

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  
 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
 

-ประชาชนเทิดทูนพระ
เกียรติคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
-ลูกได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อพ่อ 

กอง
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
 

-เพื่อเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้า  
-เพื่อเพื่อให้ลูกได้แสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
แม ่

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

-ประชาชนเทิดทูนพระ
เกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้า  
-ลูกได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อแม่ 

กอง
การศึกษาฯ 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ           จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑19 

 ๕.๑ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

จัดงานประเพณี 
วันลอยกระทง 
หมู่ท่ี ๓ และหมู่ ๘ 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบ
สานประเพณี
ท่ีดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

๔ โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันสงกรานต์ 
(รดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ) 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

จัดกิจกรรมประเพณี
วันสงกรานต์ (รดน้้าด้า
หัวผู้สูงอายุ) 
หมู่ท่ี ๓ - หมู่ท่ี ๘ 

๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้
สืบสานศิลปะ
และ
วัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

๕ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  
ต้าบลนาทอน 

เพื่อสนับสนุน
คุณธรรมจริยธรรม
ต้าบลนาทอน 

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมต้าบล        
นาทอน หมู่ท่ี ๑-๙ 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐. ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- จ้านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้มี
คุณธรรม
จริยธรรม
ต้าบลนาทอน 

กอง
การศึกษาฯ 

    ๒๑๐,๐๐๐.- ๒๑๐,๐๐๐.- ๒๑๐,๐๐๐.- ๒๑๐,๐๐๐.-    
              หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑20       

         ๕.๑ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการงานจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือ 
ต้าบลนาทอน 

เพื่อสนับสนุนการ
แข่งขันเรือ
ประเพณี/ 
ประเพณีกลองยาว 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
เรือประเพณี/ 
ประเพณีกลองยาว 
หมูท่ี ๓ 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีที่ดีงาม 

กองการศึกษา
ฯ/หน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๗ โครงการพัฒนาศาสน
สถานให้เป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้ ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมใน
ชุมชนและการบ้าเพ็ญ 
ประโยนช์ร่วมกัน 

เพื่อพัฒนาศาสน
สถานให้เป็น
ศูนย์กลางในการ
เรียนรู ้

พัฒนาศาสนสถาน
ในเป็นศูนย์กลางใน
การเรียนรู้ ต้าบล
นาทอน หมูท่ี ๑-๙ 

- - ๓๐,๐๐๐.- - จ้านวนศาสน
สถานได้รับการ
พัฒนาเป็น
ศูนย์กลางใน
การเรียนรู้  
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนและ
มีศาสถานเป็น
แหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชน 

กองการศึกษา
ฯ 

๘ โครงการส่งเสริมศิลปะ
พื้นบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายในต้าบล 
นาทอน 

เพื่อสนับสนุนและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

ส่งเสริมศิลปะ
ศิลปะพื้นบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมูท่ี ๑-๙ 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้
รู้จักและคงไว้ซึ่ง
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา
ฯ 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๓๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-    
                               หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑๒1 

            ๕.๑ แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ 
 
 
 

โครงการลาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้าบลนาทอน 
 

เพื่อสนับสนุนและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่ 

จัดกิจกรรมลาน
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ต้าบลนาทอน 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๐ โครงการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 
หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
ส้านักสงฆ์บ้าน 
ทุ่งใหญ่หมู่ท่ี ๘ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้สืบ
สานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๑ โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันออก
พรรษา หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีวันออก
พรรษา 

จัดกิจกรรมวัน
ออกพรรษา 
ส้านักสงฆ์บ้าน 
ทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี ๘ 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนได้สืบ
สานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

กอง
การศึกษาฯ 

    ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.-    
                   หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒2 

 ๕.๑ แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการส่งเสริม
การถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน
ภายในต้าบล 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจในการถือศีลอด
ให้กับเยาวชนประชาชน
และตระหนักถึง
ความส้าคัญในการนาเอา
หลักศาสนาใช้ในการ
ด้าเนินชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                             

ส่งเสริมกิจกรรม
ถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน 
หมูท่ี ๑-7 และ
หมู่ท่ี 9  

๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม โครงการ 
ส่งเสริมการถือศีล
อด 

เยาวชน
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจในการถือ
ศีลอดและ
ตระหนักถึง
ความส้าคัญใน
การนาเอาหลัก
ศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๓ โครงการส่งเสริม
กิจกรรม 
วันฮารีรายา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
ทางศาสนา 
วันฮารีรายา อีดิลฟิตต้ี 
และวันฮารีรายา         
อิด้ิลอัฏฮา  
 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมวันฮารี
รายอ ณ.มัสยิด, 
มะนาซะห ์
หมูท่ี ๑-7และ 
หมูท่ี่ 9  

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจร้อย
ละ ๘๐ของ
ผู้เข้าร่วม โครงการ 
ส่งเสริมกิจกรรมวัน 
ฮารีรายา 

ประชาชนได้ท้า
กิจกรรมร่วมกัน
ในวันฮารีรายา 

กอง
การศึกษาฯ 

    ๑๑๐,๐๐๐.- ๑๑๐,๐๐๐.- ๑๑๐,๐๐๐.- ๑๑๐,๐๐๐.-    
                   หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
 

๑๒3 
 ๕.๑ แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน     
หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
ความกตัญญูต่อบิดา 
มารดาและผู้มีพระคุณ
ให้แก่เยาวชน 

สนับสนุนกิจกรรม
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน ส้านัก
สงฆ์ทุ่งใหญ่       
หมู่ท่ี ๘ 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เยาวชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม ความ
กตัญญูต่อบิดา 
มารดาและผู้มี
พระคุณ 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๕ โครงการส่งเสริม
การเรียนการสอน      
อัลกุรอาน ภายใน 
ต้าบลนาทอน 

ส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชน 
รักการอ่านอัลกุรอาน 
 

ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนการ
สอนอัลกุรอาน 
หมู่ท่ี ๑– ๙ 

๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- จ้านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนอัลกรุ
อานสามารถอ่าน 
อัลกรุอานเพิ่มข้ึน 

เด็กเยาวชน
ประชาชน
สามารถอ่าน
สอน อัลกุรอาน
ได้เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๖ 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ประตูรั้วมัสยิด
บ้านช่องไทร    
หมู่ท่ี ๓ 
 

-เพื่อให้ความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีมาปฏิบัติ
ศาสนกิจ 
 -เพื่อป้องกันสัตว์ที่
ศาสนาห้ามเข้าบริเวณ
มัสยิด 

ก่อสร้างประตูรั้ว
มัสยิด บ้านช่องไทร  
หมู่ท่ี ๓ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - ป้องกันสัตว์ที่ศาสนา
ห้ามเข้าบริเวณมัสยิด 
ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

ป้องกันสัตว์ที่
ศาสนาห้ามไม่
ไห ้เข้าบริเวณ
มัสยิดได้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ๑๒๐,๐๐๐.- ๒๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐.-    
      มายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 



 
 

๑๒4 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ เสริมสร้างความม่ังคง ความสันติสุขและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
               ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
   ๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 

            ๖.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน  
 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน
งบประมาณด้านรักษา
ความสงบ และอบรม
พัฒนาศักยภาพ อปพร.
และ  ชรบ.           
ต้าบลนาทอน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมของอปพร.ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน
ได้ทันท่วงที 

สนับสนุน
งบประมาณด้าน
รักษาความสงบ 
และอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อปพร.
และ  ชรบ. ต้าบล
นาทอน 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวน 
สมาชิกอปพร.
และชรบ.จะมี
ความพร้อมในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เพิ่มข้ึน 

สมาชิก อปพร.
และชรบ.จะมี
ความพร้อมใน
การป้องกัน 
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

๒ โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ/บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในกรณีเกิดสาธารณภัย 

เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัสดิการและการ
สังคมสงเคราะห์ใน
ต้าบล/ ผู้ประสบภัย
พิบัติมีความเป็นอยู่
ท่ีดีขึ้น 

จัดซื้อเครื่อง
อุปโภค-บริโภค
ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ/
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในกรณี
เกิดสาธารณภัยได้  
๙๐ เปอร์เซ็นต์ 

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในกรณีเกิดสา
ธารณภัยได้ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 
 

    ๒๕๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐. ๒๕๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
 
 

  



 
๑๒5 

        ๖.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน 
 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการจัดต้ังจุด
ตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
 

เพื่อต้ังจุดตรวจและ
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จัดต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชน 
หมู่ท่ี ๘ 

๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- เพิ่มความปลอดภัย
ให้กับผู้ท่ีสัญจร ได้ 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนในต้าบล
และผู้ท่ีสัญจรไปมา
ได้รับความปลอดภัย 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

๔ โครงการจัดต้ังจุด
ตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วงวัน
สงกรานต์ 

เพื่อต้ังจุดตรวจและ
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

จัดต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชน 
หมู่ท่ี ๘ 

๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- เพิ่มความปลอดภัย
ให้กับผู้ท่ีสัญจร ได้ 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนในต้าบล
และผู้ท่ีสัญจรไปมา
ได้รับความปลอดภัย 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

๕ อุดหนุนโครงการร่วม
ใจขับขี่ปลอดภัยใน
ชุมชนช่วงเทศกาล 

-เพื่อลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนน 

ขับขี่ปลอดภัยใน
ชุมชนช่วง
เทศกาล 

- ๑๐,๐๐๐.- - - ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชุมชน 
ได้ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 

ชุมชนในพื้นท่ีมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชุมชน 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

    ๕๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                    ๑26 

        ๖.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน 
 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย 
(รถพยาบาลฉุกเฉิน)  
พร้อมหลังคาและ
อุปกรณ์การแพทย์   

เพื่อให้บริการ
ประชาชนใน ท่ี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ
เกิดอุบัติเหตุได้ตลอด 
๒๔ ชม. อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กู้ชีพกู้ภัย 
(รถพยาบาล
ฉุกเฉิน) ๑ คัน 
ขนาดเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า  ๒,๔๐๐  
ซีซ ี

๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - กู้ชีพกู้ภัย 
(รถพยาบาล
ฉุกเฉิน) ๑ คัน 
 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่ีและ
ลดการสูน
เสียชีวิต 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 
 

๗ โครงการอบรมให้ความรู้
ในการปฏิบัติหน้าท่ี  แก่ 
อปพร. ชรบ. และ
ต้ารวจบ้าน 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าแก่      
อปพร. ชรบ. และ
ต้ารวจบ้าน 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ลดปัญหา
อาชญากรรม    
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 
 

๘ โครงการขับขี่ปลอดภัย 
สวมหมวกนิรภัย 

เพื่อสร้างจิตส้านึกให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรอย่างเคร่งครัด 
เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

ขับขี่ปลอดภัย สวม
หมวกนิรภัย 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ผู้ขับขี่จักรยาน 
ปลอดภัย 
ได้ ๙๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนใน
ต้าบลนาทอนมี
ความปลอดภัย
ในการขับขี่
จักรยาน 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม 
 

    ๑,๐๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 

                                 
 
 
                                                      

 



                                                               ๑27 
          ๖.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ อพปร.อบต. 
นาทอน   หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ของสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ในการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง 
ได้ทันท่วงที 

ก่อสร้างศูนย์ 
อพปร. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๔ ม. หมู่ท่ี ๙ 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - สมาชิกอพปร. 
มีความพร้อม 
ในการป้องกัน 
และบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๙๐  
เปอร์เซ็นต์ 

สมาชิกอพปร. 
มีความพร้อมใน
การป้องกัน 
และบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๆ 
 ได้ทันท่วงที 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

๑๐ โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดในชุมชน 
ต้าบลนาทอน 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดต้ังกล้องวงจร
ปิดตรงจุดชุมชน 
และจุดเส่ียง 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - เพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินได้ 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ 

ลดปัญหา
อาชญากรรม 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ส้านัก
ปลัด/กอง
ช่าง 

๑๑ 
 
 

โครงการฝึกอบรม
หน่วยกู้ภัย หนึ่ง
ต้าบลหนึ่งทีมกู้ภัย 

  เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ถูกวิธีและ
รวดเร็วและเพิ่ม
ศักยภาพการท้างาน
สมาชิก อปพร. 

เพื่อฝึกอบรม
หน่วยกู้ภัยหนึ่ง
ต้าบลหนึ่งทีม
กู้ภัยของ อปพร.   
จ้านวน ๒๐ คน 

- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ร้อยละหรือ
จ้านวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้
เพิ่มข้ึน 

อปพร.ได้รับการ
ฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้
อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

    ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๒๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

                                          
 
 
 
                                              

 



                                                                                   ๑28 
        ๖.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ 
 
 

โครงการรณรงค์และ
ลดอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อรณรงค์และลด
อุบัติภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

รณรงค์และลด
อุบัติภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

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

ลดอุบัติภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

๑๓ โครงการรณรงค์และ
ลดอุบัติภัย ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
 

เพื่อรณรงค์และลด
อุบัติภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

รณรงค์และลด
อุบัติภัย ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ลดอุบัติภัย ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
ได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ 

ลดอุบัติภัย 
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

๑๔ โครงการปรับปรุง
ป้อมยามรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน   

- เพื่อเป็นการดูแล
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ปรับปรุงป้อมยาม 
รักษาความ 
ปลอดภัยหมู่บ้าน 
จ้านวน ๙ หมู่บ้าน 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนป้อมยาม
รักษาความ
ปลอดภัยได้รับการ
ปรังปรุงเพิ่ม 

ป้อมยาม รักษา
ความ 
ปลอดภัยหมู่บ้าน
มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

๑๕ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์หัวฉีดน้้า
รถดับเพลิง,ท่อส่งน้้า 

เพื่อใช้ในการ
บรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ประชาชน 

จัดซื้อครุภัณฑ์หัวฉีด
น้้ารถดับเพลิง,ท่อส่ง
น้้า 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนหรือร้อยละ
ท่ีจะช่วยเหลือ
ประชาชนได้
เพิ่มข้ึน 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    ๔๐,๐๐๐.- ๑๙๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

                                                                                            
                                                                      
 
 
 

 



 
                                                                              ๑29 

        ๖.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ โครงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบ 
สาธารณภัย 

- เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
เบ้ืองต้น 

- ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหรือ
อันตรายท่ีท้าให้เกิด
ความสูญเสียท้ังชีวิต 
ทรัพย์สินและส่ิงอื่น 
ๆ  

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ประชาชนผู้
ประสบปัญหา 
สาธารณะภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นจ้านวน 
๑๐๐% 

บรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชน 
 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

๑๗ โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันภัย 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในช่วงเกิด
ภัยต่างๆ 

ประชาชนในต้าบล
นาทอน 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน  

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ทันท่วงที 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

๑๘ 
 
 

โครงการฝึกอบรม   
อปพร.ชรบ.และ
ประชาชน 
ในเขตพ้ืนที่   
 

เพื่อให้มีความรู้ด้าน
ทฤษฏีและปฏิบัติใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกอบรม 
อปพร.           
จ้านวน ๙๐ คน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

- เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ท้ังด้าน 
ทฤษฎีและปฏิบัติ
ในการท้างาน 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

                                                                                     
 
 
 

 



                                                                                ๑30 
           ๖.๒ แผนงานการศึกษา 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
ศึกษา 
-ส่งผู้ดูแลเด็กศึกษาต่อ
สาขาศึกษาปฐมวัย 
-ส่งผู้ดูแลเด็กไปอบรม/
ศึกษาดูงาน 
-จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้บุคลากรมี
คุณวุฒิและความรู้
ความสามารถตรงกับ
สายงาน 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางศึกษา 
-ส่งเรียนต่อ 
-ศึกษาดูงาน 
-อบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ้านวน
ผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการ 
พัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

บุคลากรทาง
ศึกษามี
ศักยภาพเป็นท่ี
ยอมรับของ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ
ศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมพื้นฐาน
ทางด้านศึกษา 

วัสดุศึกษา ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- จ้านวนวัสดุ
ศึกษาใช้ใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เพิ่มข้ึน  

เด็กเล็กมีส่ือการ
เรียนการสอนท่ี
เพียงพอ 

กอง 
การศึกษาฯ 

    ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
     
 
 
 
 
 



 
๑๓1 

                ๖.๒  แผนงาน การศึกษา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการค่ายเยาวชน เพื่อปลูก
จิตส้านึกให้
เยาวชนคิดดี ท้า
ดี 

เด็กนักเรียน
และเยาวชนใน 
ต้าบลนาทอน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ้านวนเด็กรักเรียน
และเยาชน 
ท่ีค่ายเยาวชนมี
จิตส้านึกคิดดี ท้าดี 
เพิ่มข้ึน 

เด็กนักเรียน
และเยาวชนคิด
ดีท้าดีลดปัญหา
สังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ 
น่าเรียนและปลอดภัย 
- ต่อเติมหลังคากันสาด
อาคารเรียน  
- ติดต้ังรางน้้ารอบอาคาร
เรียน 
- ก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียน 
-ติดต้ังเหล็กดัดประตู
หน้าต่าง 
-ปลูกต้นไม้ จัดสวนบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงให้
สภาพแวดล้อม
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่    
น่าเรียน ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ในต้าบล      
นาทอน 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- จ้านวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ในต้าบล
นาทอน ได้รับการ
ปรับปรุงเพิ่มข้ึน 

พัฒนาเด็กเล็ก
ให้น่าอยู่ น่า
เรียนและ
ปลอดภัย 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

    ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
 
 



 
๑๓2 

           ๖.๒ แผนงานการศึกษา 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 
๓ ศูนย์ และโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จ้านวน ๖ 
โรงเรียน  

-เพื่อส่งเสริมให้
เด็กดื่มนม 
-เด็กสุขภาพ
แข็งแรง 

ค่าอาหารเสริม
(นม)โรงเรียน 
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล    นา
ทอน 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับ
อาหาร
เสริม(นม)
โรงเรียน  

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
ท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์  

กอง 
การศึกษาฯ
(อุดหนุน
เฉพาะ 
กิจ) 

๖ โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันระดับ
อนุบาล–ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
โรงเรียนในเขตต้าบล  
นาทอน   

เพื่อให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีดี 
 

ค่าอาหาร
กลางวันนักเรียน 
ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต้าบล    นาทอน  

๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ๓,๐๐๐,๐๐๐.- ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับ
อาหาร
กลางวัน  

เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
ท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์  

กอง 
การศึกษาฯ
(อุดหนุนตาม  
วัตถุประสงค์) 

    ๕,๐๐๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐,๐๐๐.- ๕,๐๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑33 

            ๖.๒ แผนงานการศึกษา 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต้าบลนาทอน  

เพื่อให้เด็กมี
ภาวะโภชนาการ
ท่ีดี 
 

ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในต้าบลนาทอน 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน  

เด็กสุขภาพ
แข็งแรง
เจริญเติบโตเร็ว 

กองศึกษาฯ/ 
(อุดหนุน
เฉพาะ 
กิจ) 

๘ 
 

โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการและพัฒนา
มาตรฐานศูนย์ 

เพื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มี
มาตรฐานในการ
ด้าเนินงาน 
 

เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก และ ผดด.  

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ร้อยละของครู 
ผดด.และ 
ผดด.ได้รับการ
พัฒนา  

ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

กอง 
การศึกษาฯ 

๙ โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมรอบอาคาร 
ศพด. บ้านนาทอน  
หมู่ท่ี ๑  

เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน 
ศพด.ให้
เหมาะสม 

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
รอบอาคาร 
ศพด. บ้านนา
ทอน  หมู่ท่ี ๑ 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- สภาพแวดล้อม
รอบอาคาร 
ศพด. บ้านนา
ทอน ดีขึ้น ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ท้าให้เด็กก่อน
วัยเรียนได้มี
สถานท่ีสาหรับ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่
วัยเรียน  
 

กอง 
การศึกษาฯ 

    ๒,๓๐๐,๐๐๐.- ๒,๓๐๐,๐๐๐.- ๒,๓๐๐,๐๐๐.- ๒,๓๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 

 
 
 



 
๑๓4 

             ๖.๒ แผนงานการศึกษา 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) ผลท่ีคาด 

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมรอบ
อาคาร ศพด. บ้านวัง
เจริญราษฏร์       
(อาคารใหม่) หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ใน ศพด.ให้
เหมาะสม 

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมรอบ
อาคาร ศพด. บ้านวัง
เจริญราษฏร์     
(อาคารใหม่)  หมู่ท่ี ๙ 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ร้อยละ
สภาพแวดล้อม
รอบอาคาร ศพด.  
ได้รับปรับปรุง
เพิ่มข้ึน 
 

สภาพแวดล้อม
ของศพด.มี
ความปลอดภัย
และเอื้อต่อการ
พัฒนาของเด็ก 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

๑๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม, ต่อเติม 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต้าบลนาทอน 
 

เพื่อให้อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม, ต่อ
เติม อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต้าบลนา
ทอน หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี๕     
หมู่ ท่ี๙  

๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ร้อยละ 
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต้าบล
นาทอนได้
ปรับปรุงซ่อมแซม, 
ต่อเติม เพิ่มข้ึน 

มีสถานท่ีท่ี
เหมาะสมในการ
เล้ียงดูเด็ก 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

๑๒ โครงการรายงานผลการ
จัดศึกษาปฐมวัย 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ดี
ท่ีระหว่างชุมชน
และอบต. 

จัดท้ารายงานผลการ
จัดศึกษาปฐมวัย 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ร้อยละชุมชนและ
ผู้ปกครองได้รับ
ทราบผลการจัด
การศึกษา เพิ่มข้ึน 

ชุมชนได้ทราบ
ด้านการจัด
ศึกษาปฐมวัย 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

    ๔๕๐,๐๐๐.- ๔๕๐,๐๐๐.- ๔๕๐,๐๐๐.- ๔๕๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑๓5 

               ๖.๒ แผนงานการศึกษา 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ โครงการส่งเสริมวง
ดุริยางค์ต้าบลนาทอน 
 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนรักดนตรี 

ส่งเสริมวง
ดุริยางค์ต้าบล
นาทอน 

- ๕๐,๐๐๐.- -  มีวงดุริยางค์ของ
ต้าบลนาทอน 
จ้านวน ๑ วง 

เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างท่ีเป็น
ประโยชน์ 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๔ โครงการจัดซื้อเครื่อง
เล่นสนามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต้าบล
นาทอน 

ส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้อย่างสมวัย 

จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในต้าบลนาทอน 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- มีจ้านวนเครื่อง
เล่นสนามของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต้าบลนา
ทอนเพิ่มข้ึน 

สร้างการ
พัฒนาการ 
ของเด็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๕ โครงการก่อสร้างศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี ๕  

เพื่อส่งเสริมการจัด
ศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย 

ก่อสร้างศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี ๕ 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหมู่ท่ี ๕ 
จ้านวน ๑ ศูนย์ 

-เด็กมีพื้นฐาน
ทางด้านศึกษา
ดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๖ โครงการจัดซื้อโต๊ะ,ซื้อ
เก้าอี้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เด็ก
เล็กของ ศพด. 
 

จัดซื้อโต๊ะ,ซื้อ
เก้าอี้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี ๕ 
หมู่ท่ี๙ 

- ๖๐,๐๐๐.- - - จ้านวนโต๊ะ,ซื้อ
เก้าอี้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เพิ่มข้ึน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีโต๊ะ
,ซื้อเก้าอี้อย่าง
เพียงพอ 

กอง 
การศึกษาฯ 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ๒,๒๑๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑36 

             ๖.๒ แผนงานการศึกษา 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ นอก
สถานท่ีเด็กปฐมวัย           
ต.นาทอน 
 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ต้าบลนาทอน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
นอกสถานท่ีเด็ก
ปฐมวัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในต้าบลนาทอน  

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- จ้านวนเด็กปฐมวัย  
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในต้าบลนา
ทอน มีการเรียนรู้
นอกสถานท่ี
เพิ่มข้ึน 

เด็กเล็กใน ศพด.
ได้รับการเอาใจใส่
และมีพัฒนาการ
ท่ีดี 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

๑๘ โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ส้าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ส้าหรับ
เด็กปฐมวัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในต้าบลนาทอน 

- ๓๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเด็กปฐมวัย
ได้รับการส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรมเพิ่มข้ึน 

เด็กได้รับการ
พัฒนาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมอย่าง
สมดุลเหมาะสม
กับวัย 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

๑๙ โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดศึกษาต้าบล 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแล
ให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้านตามวัย 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดศึกษาต้าบล 

- - ๑๐๐,๐๐๐.- - จ้านวนครูผู้ดูแล
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
จ้านวนเพิ่มข้ึน 

เด็กได้รับการ
พัฒนาครบทุก
ด้านเหมาะตาม
วัย 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๓๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 



 
๑37 

                  ๖.๒ แผนงานการศึกษา 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐ โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนตาดีกา 
หมู่ท่ี ๑-๗ และ    
หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีดี 
     

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน    
ตาดีกา หมู่ท่ี ๑-๗ 
และหมู่ท่ี ๙ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- จ้านวนเด็ก
โรงเรียนตาดีกา 
ได้รับอาหาร
กลางวัน 
๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

เด็กสุขภาพ
แข็งแรง
เจริญเติบโต
เร็ว 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒๑ 
 

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบารายี หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย 
 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบารายี 
หมู่ท่ี ๗ 

    - ๒,๐๐๐,๐๐๐.- - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบารายี 
จ้านวน           
๑ ศูนย์ 

-เด็กมีพื้นฐาน
ทางด้าน
ศึกษาดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒๒ 
 
 

โครงการติดต้ังระบบ
เครื่องเสียงภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 

ติดต้ังระบบเครื่อง
เสียงภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก          
ท้ัง ๓ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตรับผิดชอบ
ของอบต. 

- ๑๕๐,๐๐๐.- - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
มีเครื่องเสียง          
ท้ัง ๓ ศูนย์
พัฒนาเด็กใช ้

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาท่ีดี
เหมาะสมกับ
วัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

    ๒๐๐,๐๐๐.- ๒,๒๕๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.-    

      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 

 
 
 

 



๑38 

         ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 
 
 
 

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์ 
เตียงผู้ป่วย 
 
 

เพื่อใหผู้้สูงอายุ ผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้พิการจาก
หลายสาเหตุ 
และผู้มีโรคประจ้าตัว 
สามารถยืมใช้อุปกรณ์
การแพทย์ เตียงผู้ป่วย
ได้ 

จัดซื้ออุปกรณ์
การแพทย์ เตียง
ผู้ป่วย 
จ้านวน ๑ เตียง 
 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - ร้อยละหรือ
จ้านวน 
ผู้สูงอายุผู้ป่วย
เรื้อรังผู้พิการ 
มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุผู้ป่วย
เรื้อรังผู้พิการ
จากหลาย
สาเหตุและผู้มี
โรคประจ้าตัว มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 
/สปสช. 

๒ โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น อบต. 
 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

๖๔๐,๐๐๐.- ๖๔๐,๐๐๐.- ๖๔๐,๐๐๐.- ๖๔๐,๐๐๐.- สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ๒๐๐% 

ประชาชนได้รับ
สิทธิ์ในการ
รักษาอย่าง
ท่ัวถึง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้้าห้องส้วม
สาธารณะ 

เพื่อความสะอาดถูก
สุขลักษณะ 
 

ก่อสร้างห้องน้้า
ห้องส้วมสาธารณะ 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - ก่อสร้างห้องน้้า
ห้องส้วม
สาธารณะ 
จ้านวน ๑ แห่ง 

 กอง 
สาธารณสุขฯ 

    ๖๔๐,๐๐๐.- ๘๔๐,๐๐๐.- ๖๔๐,๐๐๐.- ๖๔๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 

 
 
 
 



๑39 

           ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค 

ประชาชนมีความรู้และ
เลือกซื้ออาหารที่
ปลอดภัย 

-ผู้จ้าหน่ายอาหาร
สด ๘ คน 
-ร้านอาหารหรือ
แผงลอย ๑๘ คน 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผู้น้า
ชุมชน ๒๔ คน 
อย่างน้อย ๓๐ 
คน 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจร้อยละ 
๘๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการ  
 

สถานท่ีจ้าหน่าย
อาหารมีการ
ตรวจสอบ
สารอาหารที่
ปนเป้ือน/
ประชาชน
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

๕ โครงการพัฒนา
ระบบงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนให้แก่
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนหมู่ท่ี ๑-๙ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับ 
การด้าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 
 

สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

๖๗,๕๐๐.- ๖๗,๕๐๐.- ๖๗,๕๐๐.- ๖๗,๕๐๐.- จ้านวนประชาชนและ
ชุมชนได้บริการจาก
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน หมู่ท่ี ๑-๙  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

สาธารณสุขมูล
ฐานมีการ
ด้าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

    ๙๗,๕๐๐.- ๙๗,๕๐๐.- ๙๗,๕๐๐.- ๙๗,๕๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑40 

                ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 
 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ   

เพื่อควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ 

เฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ   

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
ต่างๆ ได้ ๖๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

โรคติดต่อมี
จ้านวนลด
น้อยลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
 

๗ โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อต่างๆ   

เพื่อควบคุมไม่
โรคติดต่อ 

เฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรค
ไม่ติดต่อต่างๆ   

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อต่างๆ ได้   
๖๐ เปอร์เซ็นต์ 

โรคไม่ติดต่อมี
จ้านวนลด
น้อยลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
 

๘ โครงการตรวจคัดกรอง
สุขภาพเคล่ือนท่ี 

เพื่อให้บริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้น 

ตรวจคัดกรอง
สุขภาพเคล่ือนท่ี 
หมู่ท่ี  ๑-๙ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - ตรวจคัดกรอง
สุขภาพเคล่ือนท่ี 
ได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนได้
บริการด้าน
สุขภาพ
เบ้ืองต้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐. ๑๐๐,๐๐๐. ๑๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

               
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑41 

               ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ โครงศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เพื่อให้อสม.มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ทรัพยากรมนุษย์ใน
ชุม 

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

-  ๑๕๐,๐๐๐.- - ร้อยละหรือ
จ้านวนผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงานมี
ความรู้เพิ่มขึ้น  
 

สร้างแรงกระตุ้น
ในการท้างาน
ของอสม. 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๐ โครงการอบรม
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยจ้าหน่าย
อาหารในเขต อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการใน
เขต อบต. 

อบรมสุขาภิบาล
สถานประกอบการ
ร้านอาหารและ  
แผงลอย หมู่ท่ี๑-๙ 
 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้ประการในเขต 
อบต.สามารถ
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

๑๑ โครงการอบรมเจ้าของ
กิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

เพื่ออบรมเจ้าของ
ร้านกิจการท่ีเป็น
อันตราย 
ต่อสุขภาพ 

อบรมเจ้าของร้าน
กิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพเช่นร้าน
เสริมสวย 
โรงเล่ือยเป็นต้น 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- จ้านวนเจ้าของ
ร้านกิจการได้รับ
ความรู้เพิ่มข้ึน 
 

ร้านกิจการท่ีเป็น
อันตรายในเขต 
อบต.รู้จักวิธีดูแล
และควบคุม
อันตรายท่ีจะ
เกิดต่อตนเอง
และผู้อื่น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

    ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๒๒๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 



 
๑๔2 

               ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ระบาด 

เพื่อป้องกันโรค
ระบาด 
การเกิดโรคในเขต
พื้นท่ี 

รณรงค์การ
ป้องกัน
ควบคุม 
หมู่ท่ี  ๑-๙ 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ป้องกันและควบคุม
โรคระบาด 
ได้ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 

ลดปัญหาการเกิด
โรคระบาด 
 

กองสาธารณ 
สุขฯ 

๑๓ 
 

โครงการรณรงค์
ลดการใช้กล่อง
โฟมในต้าบล  
นาทอน 
 

เพื่อลดปริมาณ
ขยะท่ีย่อยสลาย
ยากและเป็นพิษ
กับส่ิงแวดล้อม 

รณรงค์ลดการ
ใช้กล่องโฟม
ในต้าบล     
นาทอน 
หมู่ท่ี  ๑-๙ 

- ๑๐,๐๐๐.- - - จ้านวนผู้ใช้กล่อง
โฟมในต้าบล  
นาทอน ลดลง ๖๐ 
เปอร์เซ็นต์ 
 

ลดปริมาณขยะท่ี
ย่อยสลายยากและ
เป็นพิษกับ
ส่ิงแวดล้อม ได้ ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

กองสาธารณ 
สุขฯ 

๑๔ โครงการรณรงค์
ป้องกันลูกน้้า
ยุงลาย หมู่ท่ี    
๑-๙ 
 

เพื่อลดการระบาด
ของยุงลายและ
ไข้เลือดออก  

รณรงค์ป้องกัน
ลูกน้้ายุงลาย 
หมู่ท่ี  ๑-๙ 
    
 

- ๓๐,๐๐๐.- - - จ้านวนลูกน้้ายุงลาย 
ลดลง ๖๐ 
เปอร์เซ็นต์ 
 

ลดการระบาดของ
ยุงลายและ
ไข้เลือดออกได้ ๘๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

กองสาธารณ  
สุขฯ 

    ๑๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑๔3 

                 ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ โครงการพ่นหมอก
ควันก้าจัดยุงลาย    
หมู่ท่ี  ๑-๙ 
 

เพื่อลดการ
ระบาดของ
ยุงลายและ
ไข้เลือดออก 

พ่นหมอกควัน
ก้าจัดยุงลาย    
หมู่ท่ี  ๑-๙ 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ลดการระบาดของ
ยุงลายและ
ไข้เลือดออกได้ ๖๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ลดการระบาด
ของยุงลายและ
ไข้เลือดออก  

กองสาธารณ  
สุขฯ 

๑๖ โครงการคนนาทอน
อ่อนหวาน 

เพื่อลดจ้านวน
และควบคุม
ไม่ให้คนนา
ทอนเป็น
โรคเบาหวาน 

ประชาชนใน
ต้าบลนาทอน 
ลดการเป็น
โรคเบาหวาน 
หมู่ท่ี  ๑-๙ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนคนนาทอน
เป็นโรคเบาหวาน 
ลดลง ๕๐ % 

คนนาทอนเป็น
โรคเบาหวาน 
ลดลง 

กองสาธารณ  
สุขฯ 

๑๗ โครงการรณรงค์
ร้านค้าในต้าบลไม่
ขายบุหรี่ สุรา ส่ิงมึน
เมาและสารเสพติด
อื่นๆ ให้แก่เด็ก
เยาวชน 

เพื่อรณรงค์
ไม่ให้เด็กและ
เยาวชน 
ห่างไกลภัยจาก
สารเสพติด  

เยาวชนต้าบลนา
ทอน ห่างไกลภัย
จากสารเสพติด 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

- ๑๐,๐๐๐.- - - ๘๐ % ของเยาวชน
ต้าบลนาทอน 
ห่างไกลภัยจากสาร
เสพติด 

เยาวชนต้าบลนา
ทอน ห่างไกลภัย
จากสารเสพติด 

กองสาธารณ  
สุขฯ 

    ๕๐,๐๐๐.- ๑๑๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑๔4 

                 ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗ โครงการรณรงค์สนับสนุน
คนในต้าบลนาทอนทุกกลุ่ม
ทุกวัย ออกก้าลังกายท่ี
เหมาะสมกับตนเอง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต้าบลนาทอนสุขภาพ
ท่ีดี ปราศจากโรคภัย
ต่างๆ 

คนในต้าบล
ต้าบลนาทอน มี
สุขภาพที่ดี 

- ๑๐,๐๐๐.- - - ๘๐ % ของคนใน
ต้าบลต้าบลนาทอน 
มีสุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคภัย
ต่างๆ 

ต้าบลต้าบลนา
ทอน มีสุขภาพที่
ดีปราศจาก
โรคภัยต่างๆ 

กองสาธารณ  
สุขฯ 

๑๘ 
 
 

โครงการรณรงค์สนับสนุน
ให้ งดสูบบุหรี่ ใบจาก เสพ
ส่ิงมึนเมาในท่ีสาธารณะ 

เพื่อไม่ใหสู้บบุหรี่ ใบ
จาก เสพส่ิงมึนเมาใน
ท่ีสาธารณะ 

ชุมชนและ
สถานท่ี
สาธารณะต่างๆ
ปราศจาก คน
สูบบุหรี่ ใบจาก 
เสพส่ิงมึนเมา 

- ๑๐,๐๐๐.- - - ๘๐% ชุมชนและ
สถานท่ีสาธารณะ
ต่างๆปราศจาก คน
สูบบุหรี่ ใบจาก เสพ
ส่ิงมึนเมา 

ชุมชนและ
สถานท่ีสาธารณะ
ต่างๆปราศจาก 
คนสูบบุหรี่ ใบ
จาก เสพส่ิงมึน
เมา 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๙ โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมไม่ให้เกิด
โรคพิษสุนัขบ้า 

รณรงค์และฉีด
วัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐ ลดปัญหาและ
ควบคุมการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีได้ 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ 

ควบคุมการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นท่ี 

กอง
สาธารณสุขฯ 

    ๒๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
 
 
 
 



 
๑๔5 

             ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐ โครงการป้องกันและ
ก้าจัดโรคระบาด 
 

-เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเกิด
โรคระบาดกับเด็ก
และเยาวชนภายใน 
ต้าบลนาทอน 

ต้าบลนาทอน 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- โรคระบาดจากสัตว์ 
ในต้าบลนาทอน 
ลดลง ๘๐ % 

โรคระบาด
จากสัตว์ 
ในต้าบลนา 
ทอนลดลง 
 

กรมปศุสัตว์/
กอง 
สาธารณสุข
ฯ 

๒๑ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 

-อบรมประชาชนและ
กลุ่มเส่ียง 
-ลดจ้านวนผู้ติดเช้ือ
เอดส์ 

รณรงค์ป้องกัน/
การเกิดโรคเอดส์ 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- จ้านวนผู้เข้า
โครงการมีความรู้
เพิ่มข้ึน 

สามารถลด
จ้านวนผู้ติด
เอดส์ 
 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

๒๒ โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ต้าบลนาทอน  
 

เพื่อส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
เขตพื้นท่ี ต.นาทอน 

รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดต้าบล
นาทอน 

- ๓๐,๐๐๐.- - - แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดต้าบลนาทอน 
ได้ ๕๐ % 

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
เขตต้าบลได้ 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 
 

    ๓๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐.    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                        ๑46     

         ๖.๓  แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๓ โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหายาเสพ
ติด   ในสถานศึกษา 
 

-เพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน 
-อบรมนักเรียน
แกนน้าต่อต้านยา
เสพติดในโรงเรียน 
-ต้ังคณะกรรมการ
ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

ต้ังคณะกรรมการ 
๑ คณะ 
-จัดอบรมครู
นักเรียนแกนน้า 
๓๐ คน 
-จัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

- ๒๐,๐๐๐.- - - จ้านวนผู้เข้า
โครงการมีความรู้
เพิ่มข้ึน 

-โรงเรียนและ
ชุมชนปลอดยา
เสพติด 
-ครู นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
กายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
 

กอง
สาธารณสุข
ฯ 

    - ๒๐,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑47 

                ๖.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรม
นันทนาการเนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ 

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- จัดกิจกรรมวัน
เด็กมีเด็กเข้าร่วม
ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็กในต้าบล
นาทอน 

-เด็กได้กล้า
แสดงออก 
สร้างความมั่นใจ
ให้แก่เด็กเกิด
ความสามัคคี 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

๒ 
 
 

โครงการมหกรรม
เรียนรู้สู่อาช่ียน 
 
 
 

 เพื่อเตรียมความพร้อม 
และเพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 

จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้สู่อา
เช่ียน 

- - ๖๐,๐๐๐.- - จ้านวนเยาวชน 
ในต้าบลนาทอน
ได้เรียนรู้สู่อา
เช่ียนเพิ่มข้ึน 

ของเยาวชนได้
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

กอง 
การศึกษา
ฯ 

๓ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนต้าบล
นาทอน 

เพื่อใหมีองคกรกลาง
ของเด็กและเยาวชนใน
ระดับชุมชนท้าหนาท่ี
เปนตัวแทนของเด็ก
และเยาวชน  

ส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและ
เยาวชนต้าบลนา
ทอน 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเด็กและ
เยาวชนต้าบลนา
ทอน 
เข้าร่วมสภาฯ
เพิ่มข้ึน 

เด็กและเยาวชน
ไดท้างานรวมกัน
อย่างเป็นระบบใน
รูปแบบของสภา
เด็กและเยาวชน  

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๖๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 

 



 
๑48 

                 ๖.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 
อบต.นาทอน 

เพื่อตระหนักและให้
ความส้าคัญกับ
ผู้สูงอายุ 

พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๖๐ 
ของผู้สูงอายุ
ได้รักการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

ผู้สูงอายุรู้สึกว่า
ตัวเองได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และ
ไม่รู้สึกว่าถูก
ทอดท้ิง 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

๕ โครงการเยี่ยมบ้าน
โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและสังคม 

เพื่อขยายเครือข่าย
เย่ียมบ้านแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

เย่ียมบ้านโดย
การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ
สังคม 

- ๕๐,๐๐๐.- - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
๗๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

 

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

กอง 
สาธารณสุข
ฯ 
(งบสปสช.) 

๖ โครงการจัดงานวัน
สตรีสากล 

เพื่อส่งเสริมการมี
บทบาทของสตรีใน
ต้าบลนาทอน 

จัดงานวันสตรี
สากล 

- ๕๐,๐๐๐.- - - ความพึง
พอใจร้อยละ 
๗๐ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ประชาชนทราบ
ถึงความส้าคัญ
และเห็นคุณค่า
ของสตรี 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



๑49 
             ๖.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเด็ก,สตรี,
คนชรา,คนพิการ,และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมสนับสนุน
และรักษาสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 
จ้านวน ๕๙๐ 
คน 

- ๓๐,๐๐๐.- - - ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ 
๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ผู้สูงอายุและผู้
พิการได้รับการ
ดูแลอย่าง 
สม่้าเสมอ 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

๘ โครงการจัดต้ังศูนย์
ด้ารงธรรมภายใน
ต้าบลนาทอน  

เพื่อใช้เป็นศูนย์ร้อง
เรียง/ร้องทุกข์
ส้าหรับประชาชน 

จัดต้ังศูนย์ด้ารง
ธรรมภายใน
ต้าบลนาทอน 

- ๕๐,๐๐๐.- - - ศูนย์ด้ารงธรรม
จ้านวน         
๑ แห่ง 

ประชาชนได้รัก
การแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนอย่างมี
ระบบและเป็น
ธรรม 

ส้านักปลัด 

๙ เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
 (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ) 

เพื่อสนับสนุนให้
คนชรามีความ
เป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐.- ๖,๐๐๐,๐๐๐.- ๖,๐๐๐,๐๐๐.- ๖,๐๐๐,๐๐๐.- สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

คนชรามีความ
เป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กรมส่งเสริม
ฯ/กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

๑๐ เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้
พิการมีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 
๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กรมส่งเสริม
ฯ/กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

    ๘,๐๐๐,๐๐๐.- ๘,๐๘๐,๐๐๐.- ๘,๐๐๐,๐๐๐.- ๘,๐๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑๕0 

         ๖.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์  

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 

เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

สนับสนุนผู้ป่วย
โรคเอดส์ 

๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- สนับสนุนผู้ป่วย
โรคเอดส์  
๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
ความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

๑๒ 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้กับ ผู้ด้อยโอกาส
ยากไร้ ผู้สูงอายุ 
และผู้ยากจน 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส
ยากไร้และยากจนท่ี
ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ
พิจารณาของต้าบล 

 - ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม 
ปรับปรุงบ้าน ท่ี
อยู่อาศัย จ้านวน 
๓ หลัง/ปี 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - ไม่น้อยกว่า ๓ 
หลังต่อปี 

- ผู้ด้อยโอกาสมีท่ี
อยู่อาศัย 
มั่นคงแข็งแรง 

กอง 
สวัสดิการ
สังคม 

๑๒ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกองทุนพัฒนา
สังคมต้าบลนาทอน 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้
ดีขึ้น 

ส่งเสริมกองทุน
พัฒนาสังคม
ต้าบลนาทอน 

- ๕๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ  

มีกองทุนพัฒนา
สังคมต้าบลนา
ทอน 

กอง 
สาธารณ 
สุขฯ 

๑๔ โครงการสานรักสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัว 
 

เพื่อส่งเสริมสายใยรัก
แห่งครอบครัวและ
สร้างความรักความ
อบอุ่นในครอบครัว 

กิจกรรมสานรัก
สร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว 

- ๕๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๗๐ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สถาบันครอบครัว 
เกิดความรักความ
อบอุ่น มากยิ่งขึ้น 

กอง  
สาธารณ 
สุขฯ 

    ๓๐,๐๐๐.- ๒๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 



 
๑๕1 

               ๖.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์  

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ โครงการการจัด
สวัสดิการและการ
สังคมสงเคราะห์ใน
ต้าบลนาทอน 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้
ดีขึ้น 

จัดสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์  
ต.นาทอน 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวน ๙ 
 หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพดีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 

๑๔ 
 
 
 

โครงการต้าบล
เข้มแข็ง 
ไร้ความรุนแรง 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

จัดกิจกรรมอบรมความรู้
ให้แก่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานท้องถิน่ผู้น้า
ชุมชน ผู้น้าสตรี ผู้น้า
กลุ่มต่างๆ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- มีครอบครัว
ต้นแบบ 
อย่างน้อย
หมู่บ้านละ ๓ 
ครัวเรือน 

ชุมชนและ
ประชาชน 
มีความตระหนักและ 
เห็นความส้าคัญของ 
ปัญหาความรุนแรง   

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 

๑๕ โครงการเพิ่มทักษะ
ทางด้านการ
เสริมสร้างทักษะการ
ใช้ชีวิตในโลก
ปัจจุบันให้แก่เด็ก
และเยาวชน ต้าบล
นาทอน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถใช้
ชีวิตในโลกปัจจุบัน
อย่างปลอดภัยและมี
ความสุข 
 

เพิ่มทักษะทางด้านการ
เสริมสร้างทักษะการใช้
ชีวิตในโลกเด็กและ
เยาวชนในต้าบลนาทอน 

- - ๒๐,๐๐๐.- - เด็กและ
เยาวชน 
ได้เรียนรู้
ทักษะการใช้
ชีวิต ร้อยละ 
๗๐   

เด็กและเยาวชน
ในต้าบลนาทอน
สามารถใช้ชีวิตใน
โลกปัจจุบันอย่าง
ปลอดภัยและมี
ความสุข 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

    ๒๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 



 
๑๕2 

                ๖.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ โครงการเข้าค่ายอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นเกิดความรัก
สามัคคีร่วมมือร่วมใจ
ในการท้างานเพื่อ
ประโยชน์ของกองร่วม 

เข้าค่ายอาสา
พัฒนาท้องถิ่น 

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

เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นเกิดความรัก
สามัคคีร่วมมือร่วมใจ
ในการท้างานเพื่อ
ประโยชน์ของกองร่วม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๗ โครงการพื้นท่ี
สร้างสรรค์และเรียนรู้
ส้าหรับเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
รู้จัดเลือกสถานท่ีใน
การรวมกลุ่มท้า
กิจกรรมร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย 

สร้างสรรค์และ
เรียนรู้ส้าหรับ
เด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่น 

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

เด็กและเยาวชนรู้จัด
เลือกสถานท่ีในการ
รวมกลุ่มท้ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างปลอดภัย
และเหมาะสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๘ โครงการจัดต้ังสภาเด็ก
และเยาวชนต้าบล    
นาทอน 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เป็นแกนน้าในการ
ด้าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆของเด็กในชุมชน 

จัดต้ังสภาเด็ก
และเยาวชน
ต้าบลนาทอน 
 

- ๒๐,๐๐๐.- - - เด็กและเยาวชน
ต้าบลนาทอนเข้า
ร่วมสภาเด็ก 
๓๐ เปอร์เซ็นต์ 
 

มีการจัดต้ังสภาเด็ก
และเยาวชนเพื่อเป็น
แกนน้าในการ
ด้าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆของเด็กในชุมน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

    - ๖๐,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑๕3 

        ๖.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการค่ายเยาวชน 
(ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม และ
นันทนาการ) 

เพื่อให้เด็ก ผู้ใหญ่ 
ผู้สูงอายุ อยู่ร่วมกัน 
อย่างเข้าใจและ
ปลอดภัยยังยืนและ
เพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างวัย 

ค่ายเยาวชน       
(ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมและ
นันทนาการ) 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๖๐ 
ของ เยาวชนใน
ต้าบลนาทอน 

เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 
อยู่ร่วมกันอย่าง
เข้าใจและปลอดภัย
ยังยืนและลด
ช่องว่างระหว่าง
ระหว่างวัย 

กอง
การศึกษา/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒๐ โครงการแก้ไขปัญหา
เด็กอ้วนในกลุ่มใน
กลุ่มวัยเรียน        
๖-๑๔ ปี 

เพื่อลดจ้านวนเด็ก
อ้วนในต้าบลนาทอน
ให้น้อยลง 

แก้ไขปัญหาเด็ก
อ้วนในกลุ่มในกลุ่ม
วัยเรียน  ๖-๑๔ ปี 

- ๕๐,๐๐๐.- - - ร้อยละ ๖๐ 
เด็กอ้วนในกลุ่ม
ในกลุ่มวัยเรียน  
๖-๑๔ ปี 
 

เด็กมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
โภชนาการเด็กรู้จัก
เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

๒๑ 
 
 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ
บ้านท่าศิลา หมู่ท่ี ๕ 
 

เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
การส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุบ้านท่า
ศิลา หมู่ท่ี ๕ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - ร้อยละ ๖๐ 
ผู้สูงอายุบ้านท่า
ศิลา หมู่ท่ี ๕ 
 

ผู้สูงอายุมีทุนใช้จ่าย
เกี่ยวกับการ
คุ้มครองการส่งเสริม
และสนับสนุน
ผู้สูงอายุ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

    ๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑๕4 

           ๖.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสตรี  หมู่ท่ี ๕ 

เพื่อให้สตรีทุกคนได้ใช้
ประโยชน์จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 

ส่งเสริมกิจกรรม
สตรี หมู่ท่ี ๕ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนสตรี 
หมู่ท่ี ๕ มีส่วน
ร่วมในกองทุน
พัฒนาบทบาท
สตรีเพิ่มข้ึน 

สตรี การมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น การมีสุขภาพ
ท่ีดี  

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

๒๓ โครงการเยาวชนใส่ใจ
ผู้สูงอายุในต้าบล     
นาทอน 

เพื่อปลูกฝ่ังจิตส้านึกให้
เด็กและเยาชนได้เล็งเห็น
ความส้าคัญของผู้สูงอายุ 
 

เยาวชนใส่ใจ
ผู้สูงอายุ 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเยาวชน
ใส่ใจผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ 
เพิ่มข้ึน 

ผู้สูงอายุมี
ความรู้สึกว่า
ตัวเองมีคุณค่าโดย
ไม่รู้สึกไม่โดน
ทอดท้ิง 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 

๒๔ โครงการส่งเสริม
กิจกรรม 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เด็กเยาวชน และ
สมาชิกครอบครัว 

เพื่อสร้างความรักความ
เข้าใจและความสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว   

จัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- สถาบัน
ครอบครัว 
ไม่น้อยกว่า
หมู่บ้านละ๕ 
ครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว 
เห็นความส้าคัญของ 
สถาบันครอบครัว 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม/ 
ศพด. 

    ๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



๑๕5 

              ๖.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ โครงการค่าย
อาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิด
ความรักความสามัคคี  
ร่วมมือร่วมใจ 
ในการท้าประโยชน์เพ่ือ
ท้องถ่ินของตน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
ออกค่ายอาสาพัฒนา
พ้ืนที่ต่างๆในต้าบลนา
ทอน 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- พัฒนา
สถานท่ีใน
ต้าบล 
อย่างน้อย ปี
ละ ๒ แห่ง 

เด็กและเยาวชนเกิด 
ความรัก ความ
สามัคคี 
ร่วมมือ  ร่วมใจในการ 
ท้าประโยชน์เพ่ือท้องถ่ิน 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 
 

๒๖ โครงการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสตรี
สากล 

เพื่อส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมการสร้างความ
สามัคคีและพัฒนา
ศักยภาพ บทบาทหน้าท่ี 
ของสตรีในสังคมตาม
สถานการณ์ 

จัดกิจกรรมวันสตรี
สากล ปีละ ครั้ง 
กลุ่มสตรี/สตรีผู้น้า
ชุมชนต้าบล 
จ้านวน ๒๐๐  คน 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- อย่างน้อย 
หมู่บ้านละ ๑ 
กลุ่ม 

ผู้น้าชุมชนที่เป็นสตรีได้ 
แสดงบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนสังคม
ท้องถ่ิน 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 
 
 

๒๗ โครงการส่งเสริม
กิจกรรม 
เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่
เด็กเยาวชน และ
สมาชิกครอบครัว 

เพื่อสร้างความรักความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว   

จัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ้านวนเด็ก
เยาวชน และ
สมาชิก
ครอบครัวมี 
ภูมิคุ้มกัน
เพิ่มข้ึน 

สมาชิกครอบครัว 
เห็นความส้าคัญของ 
สถาบันครอบครัว 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม/ 
ศพด. 

    ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑56 

                ๖.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๘ โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม 
ให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิ
ปัญญา ในการ
สร้างอาชีพและ
รายได้ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และเปิดโอกาส ให้
ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ในการ 
ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ 
ให้สังคม ชุมชน 

ผู้สูงอายุในต้าบลนา
ทอนท่ีมีความรู้ 
ทางด้ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- อย่างน้อย 
หมู่บ้านละ    
๑๐ คน 

ครอบครัว สังคม 
ชุมชน มีความ
ตระหนักในคุณค่า
ของผู้สูงอายุ 

กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 
 
 

    ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒               จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

157 
                 ๖.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สนามกีฬากลาง    
อ. ทุ่งหว้า  
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก,
เยาวชน,ประชาชนรัก
การออกก้าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สนามกีฬา
กลาง อ. ทุ่งหว้า 
หมู่ท่ี ๘ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - ความพึงพอใจ    
ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้ใช้บริการ 
 สนามกีฬากลาง    
อ. ทุ่งหว้า  
 

เด็ก,เยาวชนร่างกาย
แข็งแรงห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษาฯ/ 
กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาสระน้้าบารายี      
หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก,
เยาวชน,ประชาชนรัก
การออกก้าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
สระน้้าบารายี   
กว้างไม่น้อยกว่า 
๒๒ ม. ยาวไม่
น้อยกว่า ๔๔ ม. 
หมู่ท่ี ๗ 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวน 
เด็ก,เยาวชนมี
สุขภาพภาพร่าง
การแข็งแรง
เพิ่มข้ึน 

เด็ก,เยาวชน หมู่ท่ี ๗ 
ร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ/
กองช่าง 

๓ 
 
 

โครงการจ้างเหมา
จัดท้าอัฒจรรย์ เหล็ก
ส้าหรับนั่งดูกีฬา
วอลเลย์บอล  

เพื่อจัดท้าท่ีนั่งชมการ
แข่งขันและ เพื่อ
อ้านวยความสะดวก
ให้ผู้ชมกีฬา 

จ้างเหมา
จัดท้าอัฒจรรย์ 
เหล็กส้าหรับนั่งดู
กีฬาวอลเลย์บอล 
ตามแบบแปลนท่ี
อบต.ก้าหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - อัฒจรรย ์เหล็ก
ส้าหรับนั่งดูกีฬา
วอลเลย์บอล 
จ้านวน ๑ ชุด 
 

มีอัฒจันทร์นั่งชมการ
แข่งขันและให้
ก้าลังใจนักกีฬาอย่าง
เป็นสัดส่วน 

กอง
การศึกษาฯ/
กองช่าง 

    - ๒,๗๐๐,๐๐๐.- - -    
                    หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 



๑58 
  ๖.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ สนามกีฬาเพื่อสุภาพ  
 (ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล) หมู่ท่ี ๗     

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกก้าลัง
กายและเล่นกีฬา 

ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอล หมู่ท่ี ๗     

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนประชาชน 
ได้ก้าลังกาย
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน มี 
สถานท่ีออกก้าลัง
กาย 

กอง
การศึกษาฯ 
รร.บารายี/
กองช่าง 

๕ 
 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาออกก้าลังกาย
ส้าหรับผู้สูงอายุ พร้อม
อุปกรณ์กีฬา หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ออกก้าลังกาอย่าง
เหมาะสม 

ก่อสร้างลานกีฬาออก
ก้าลังกายส้าหรับ
ผู้สูงอายุ พร้อม
อุปกรณ์ หมู่ท่ี ๙ 

- ๓๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนผู้สูงอายุ มี
ลานกีฬาและ
พร้อมอุปกรณ์การ
กีฬาเพิ่มข้ึน 

ผู้สูงอายุออกก้าลัง
กาอย่างเหมาะสม 

กอง
การศึกษาฯ/ 
กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมด้วยอุปกรณ์
กีฬากลางแจ้ง         
หมู่ท่ี ๑ - ๙ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกก้าลัง
กายและเล่นกีฬา 

ก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมด้วยอุปกรณ์
กีฬากลางแจ้ง 
หมู่ท่ี ๑ - ๙ 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเด็กเยาวชน
ประชาชนสถานท่ี
ออกก้าลังกาย
เพิ่มข้ึน  

เด็ก,เยาวชน,
ประชาชนรักการ
ออกก้าลังกาย 

กอง
การศึกษาฯ/ 
กองช่าง 

๗ 
 
 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
พร้อมอุปกรณ์ และไฟ
ส่องสนามหมู่ท่ี ๙ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก,
เยาวชน,ประชาชนรัก
การออกก้าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ พร้อม
อุปกรณ์ และไฟส่อง
สนาม กว้าง ๓๐ ม. 
ยาว ๕๐ ม. หมู่ท่ี ๙ 

- ๒,๐๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเด็กเยาวชน
ประชาชนสถานท่ี
ออกก้าลังกาย
เพิ่มข้ึน 
 

เด็ก,เยาวชนเยาวชน
,ประชาชนรักการ
ออกก้าลังกาย 

กอง
การศึกษาฯ/
กองช่าง 

    - ๓,๓๕๐,๐๐๐.- - -    
                         หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑59 

             ๖.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนใน
ต้าบลนาทอน       
(นาทอนเกมส์) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยกีฬา 

จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
เยาวชนและ
ประชาชน 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- จ้านวน 
เยาวชนและ
ประชาชน 
มีสุขภาพดีเพิ่มข้ึน 

เยาวชนและ
ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วย
การออกก้าลังกาย 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๙ โครงการอบรมทักษะ
กีฬาต่างๆ 
 

เพื่อพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬาให้กับเยาวชนและ
ประชาชน 

อบรมทักษะ
นักเรียนในพืน้ท่ี
ต้านาทอน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ้านวนเยาวชนมี
ทักษะการเล่นกีฬา
เพิ่มข้ึน 

เยาวชนมีทักษะ
การเล่นกีฬา
ฟุตบอลเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๑๐ โครงการปันจักยาน
ปันรักสุขภาพ 

 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพที่เข็งแรงทุก
เพศทุกวัย 

จัดกิจกรรมปันจัก
ยานปันรักสุขภาพ 
 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- จ้านวน 
ประชาชน 
มีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเพื่อมี
สุขภาพที่ดี 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๑๑ 
 

โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลให้กับเยาวชน
และประชาชนต้าบลนา
ทอน 

แข่งขันฟุตบอล
เยาวชนและ
ประชาชน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ้านวนเยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬา
ฟุตบอลเพิ่มข้ึน 

-เพิ่มทักษะให้
นักกีฬา สร้าง  
ความสามัคคี 
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา
ฯ 

    ๓๒๐,๐๐๐.- ๓๒๐,๐๐๐.- ๓๒๐,๐๐๐.- ๓๒๐,๐๐๐.-    
                  หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 



๑60 
                 ๖.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ ์

-ผู้บริหาร 
-สมาชิกอบต. 
-พนักงานอบต. 
-ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 ต.นาทอน 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ    
ร้อยละ ๘๐ ของ 
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง อปท.  
ในอ้าเภอทุ่งหว้า 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๓ โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวัย สายสัมพันธ์
ครอบครัว 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีของ
ครอบครัวด้วยกีฬา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลนาทอน 

๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ  
ร้อยละ ๘๐ ของ 
โครงการแข่งขันกีฬา
ปฐมวัย  

เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๔ โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออก
ก้าลังกายและเล่น
กีฬา 

สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา๑-๙ หมู่บ้าน 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ประชาชน 
มีอุปกรณ์กีฬา 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาออก
ก้าลังกายและเล่น
กีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 
 

๑๕ โครงการเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพแลกไข่ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ี
เข็งแรงทุกเพศทุกวัย 

ประชาชนมีสุขภาพ
ท่ีดี 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ประชาชนมีสุขภาพ 
มีสุขภาพดีข้ึน 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนเพื่อมี
สุขภาพที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 

    ๒๘๐,๐๐๐.- ๒๘๐,๐๐๐.- ๒๘๐,๐๐๐.- ๒๘๐,๐๐๐.-    
                         หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
๑๖1 

                 ๖.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชน
ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยของ
จังหวัดสตูล 

เพื่อคัดเลือก
นักกีฬาเป็นนักกีฬา
ตัวแทนระดับ
จังหวัดสตูล 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 
 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- จ้านวนเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วย
การออกก้าลังกาย
เพิ่มข้ึน 

เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วย
การออกก้าลัง
กาย 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๗ 
 

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ของหมูท่ี ๗ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ท่ีเข็งแรงทุกเพศทุก
วัย 
 

แข่งขันกีฬาสีของ
หมูท่ี ๗ 
 

- ๕๐,๐๐๐.- - - จ้านวนเข้าแข่งขัน
กีฬาสีของหมูท่ี ๗ 
เพิ่มข้ึน 

เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วย
การออกก้าลัง
กาย 

กอง
การศึกษาฯ 

๑๘ 
 
 

โครงการร้อนนี้มกีีฬา
เพื่อลูกรัก 
 

เพื่อส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
ภาคฤดูร้อน      
ของเด็กๆ 

เด็ก เยาวชน ได้
ใช้ภาคฤดูร้อน ให้
เกิดประโยชน์ 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ  
ร้อยละ ๗๐ ของ 
โครงการร้อนนี้มี
กีฬาเพื่อลูกรัก 

เด็กๆได้ใช้เวลา
ภาคฤดูร้อน ให้
เป็นประโยชน์
ด้วยการออก
เล่นกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 

    ๑๕๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.-    
                    หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙             จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



๑๖2 
     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
    ๗. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
              ๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้ง 

เพื่อใช้เป็นงบประมาณ
ในการเลือกตั้ง 
 

จัดการเลือกตั้ง ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ๕๐๐,๐๐๐.- ประชาชนมา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  
ร้อยละ ๖๐ 
ของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 

ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกต้ัง  
เพิ่มข้ึน 

ส้านักปลัด 

๒ 
 

โครงการส้ารวจ จัดเก็บ
ข้อมูลรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานเชิงลึก เพื่อใช้ใน
การจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีและแผนชุมชน
และตัวชี้ วัดแก่หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลนา
ทอน 

ส้ารวจ จัดเก็บ
ข้อมูลรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานเชิง
ลึก เพื่อใช้ในการ
จัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีและแผน
ชุมชน 

๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- ๑๐๘,๐๐๐.- ส้ารวจ จัดเก็บ
ข้อมูลได้
ครบถ้วน ร้อย
ละ ๙๐ ของ
ข้อมูลท้ังหมด 
 

 ประชาชน
สามารถ 
ทราบถึงข้อมูล
พื้นฐาน 
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต้าบลนาทอน 

ส้านักปลัด 

    ๖๐๘,๐๐๐.- ๖๐๘,๐๐๐.- ๖๐๘,๐๐๐.- ๖๐๘,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 



 
         ๑๖3  

           ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของพนกังาน
ส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้า
และพนักงานจ้าง อบต.
นาทอน 

เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานในสังกัด  
 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมของ
พนักงานส่วนต้าบล 
ลูกจ้างประจ้าและ
พนักงานจ้าง อบต.
นาทอน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ้านวนหรือร้อย
ละผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
เพิ่มข้ึน 

พนักงานมี
ความรู้คู่
คุณธรรมในการ
ท้างาน 

ส้านักปลัด 

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ต้าบล ลูกจ้างประจ้าและ
พนักงานจ้างอบต.     
นาทอน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาฯและพนักงานใน
สังกัด 
อบต.นาทอน 

พัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯและ
พนักงานในสังกัด       
อบต.นาทอน 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- จ้านวนหรือร้อย
ละคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานใน
สังกัดของ อบต.มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานใน
สังกัดของ อบต.
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัด 

    ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 



     ๑๖4 
          ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการอบรมให้ความรู้  
เรื่องมาตรการและกลไล
ป้องกันการทุจริต ของ 
อปท. 
 

เพื่อให้มีระบบ 
และกลไกในการ
ป้องกันและ
ตรวจสอบไม่ให้
เกิดการทุจริต  

อบรมให้ความรู้   
การป้องกันและ
ตรวจสอบไม่ให้เกิด
การทุจริต 

- ๒๐,๐๐๐.- - - จ้านวนผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 
มีความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถป้องกัน
การทุจริต ของ 
อปท. 

ส้านักปลัด 
 

๖ 
 

โครงการ อบต. ใสสะอาด เพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใส 
การมีส่วนร่วม
ของ ประชาชน 

ส่งเสริมความโปร่งใส 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงาน 

- - ๒๐,๐๐๐.- - จ้านวนประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูล
ต่างๆได้ ของอบต. 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน
สามารถเข้ามีส่วน
ร่วมและ
ตรวจสอบได้ทุก
มิติของ อบต. 

ส้านักปลัด 
 

๗ โครงการเช่าสัญญา
อินเตอร์ไร้สาย (WiFi) 
ภายในต้าบลนาทอน     
หมู่ท่ี ๑-๙ 
 

เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร  

ติดต้ังเช่าสัญญา
อินเตอร์ไร้สาย 
(WiFi) หมู่ท่ี ๑-๙ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - ประชาชนในการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ได้ ๗๐  
เปอร์เซ็นต์ 

ประชาชนในการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร  

ส้านักปลัด 
/กองช่าง 

    ๑,๐๐๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- - -   
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 



 
      ๑๖5 

 ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ อุดหนุนโครงการ
อ้านวยการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลระดับ
อ้าเภอ 

เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 

อุดหนุนโครงการ
อ้านวยการศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ 
ระดับอ้าเภอ 

๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ศูนย์กลางในการ
เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการครบถ้วย 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

เป็นศูนย์กลางใน
การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการได้ครบ
ถ้วย 

ส้านัก
ปลัด/ 
อ้าเภอ 
ทุ่งหว้า 

๙ โครงการติดต้ังระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารภายในองค์กร 
ระหว่างหน่วยงานใน
ระดับอ้าเภอ จังหวัด 
กรมฯ และกระทรวงฯ 

เพื่อการประมวลผล
ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้
ได้สารสนเทศท่ีช่วย 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเร็ว 

ติดต้ังระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การส่ือสารภายใน
องค์กรระหว่าง
หน่วยงาน 

- ๒๐๐,๐๐๐.- - - องค์กรรับรู้ข้อมูล
ทางราชการและ
ข่าวสารอื่นๆได้
ครบถ้วน 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

องค์กรรับรู้ข้อมูล
ทางราชการและ
ข่าวสารอื่นๆได้
ครบถ้วน 

ส้านักปลัด 
 

    ๒๕,๐๐๐.- ๒๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



๑66 
          ๗.๑    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารศูนย์บริการ
ประชาชนและชุมชนพร้อม
อาคารที่จอดรถ ๒ หลัง 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
อาคารศูนย์บริการ
ประชาชน 
เพื่อบริการ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อาคาร
ศูนย์บริการ
ประชาชนและ
ชุมชนพร้อม
อาคารที่จอดรถ 
๒ หลัง 
 

- ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนหรือร้อยละ
ประชาชนและชุมชนท่ี
ติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวกเพิ่มข้ึน 
 

อาคารศูนย์บริการ
ประชาชนและชุมชนมี
ความสวยงามเป็น
ระเบียบ และมีท่ีจอด
รถเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง/ 
และ
หน่วยงาน
อื่น 

๑๑ จัดซื้อล้อวัดระยะทาง เพื่อ สร้างเครื่องมือ
วัดระยะทางและ
ทดสอบ
ประสิทธิภาพใน
การท้างานของ
เครื่องมือวัด
ระยะทาง  

จัดซื้อล้อวัด
ระยะทาง 

- ๑๕,๐๐๐.- - - จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน  
 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับการท้างาน ท้ัง
ความสะดวก รวดเร็ว 
และมีความแม่นย้า 

กองช่าง 

    - ๑,๐๑๕,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 



๑67 
    ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ จัดจ้างท้าเคาร์เตอร์
เก็บเอกสาร 
 

เพื่อจัดเก็บเอกสาร
ต่างๆ 

จัดจ้างท้าเคาร์เตอร์เก็บ
เอกสาร ตามแบบแปลงท่ี
อบต.ก้าหนด 
 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนพื้นท่ี
จัดเก็บเอกสาร
เพิ่มข้ึน  

สามารถจัดเก็บ
เอกสารได้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส้านักปลัด 

๑๓ จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับประมวลผล 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท้างานของ 

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับประมวลผล 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

- ๒๒,๐๐๐.- - - จ้านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน  

 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท้างานของได้ ดี
ยิ่งขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๔ 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท้างานของ 

จัดซื้อ ครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๒๐,๐๐๐.- - - - จ้านวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน  

 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท้างานของได้ ดี
ยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัด 

    ๒๐,๐๐๐.- ๑๒๒,๐๐๐.- - -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑68 

 ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับ
ประมวลผล 
 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท้างานของ 

จัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับประมวลผล 
ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

- ๒๒,๐๐๐.- - - จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน  
 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท้างานของได้ ดี
ยิ่งขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

๑๖ โครงการแผนท่ี
ภาษี 

เพ่ือสามารถ
จัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วนตรงตาม
จ้านวนพื้นท่ีจริง 
 

จัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วนตรงตาม
จ้านวนพื้นท่ีจริง 

๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- จัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วนตรงตาม
จ้านวนพื้นท่ีจริง 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

สามารถจัดเก็บภาษี
ได้ครบถ้วนตรงตาม
จ้านวนพื้นท่ีจริง 

กอง 
การคลัง 
 

๑๗ โครงการจัดเก็บ
ภาษีเชิงรุกบุก
ถึงบันไดบ้าน 
 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

จัดเก็บภาษีเชิงรุกบุก
ถึงบันไดบ้าน 
หมู่ท่ี ๑-๙ 

๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- จ้านวนหรือร้อยละ
การจัดเก็บภาษี 
ได้เพิ่มข้ึน 
 

สามารถจัดเก็บภาษี
ได้ท่ังถึงทุกพื้นท่ี 

กอง 
การคลัง 

    ๓๒๐,๐๐๐.- ๓๔๔,๐๐๐.- ๓๒๐,๐๐๐.- ๓๒๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 



 
๑69 

       ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ โครงการจัดจ้างเหมา
ท้าตู้เก็บเอกสาร 

เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยในการ
จัดเก็บเอกสาร 

จัดจ้างเหมาท้าตู้เก็บ
เอกสาร กว้าง ๐.๘๐ ม.
ยาว ๑๐  ม. 
จ้านวน ๑ ชุด 

- ๙๐,๐๐๐.- - - จ้านวนพื้นท่ี
จัดเก็บเอกสาร
เพิ่มข้ึน 

สามารถค้นหา
เอกสารได้สะดวก
และมีความปลอก
ภัย 

กองช่าง 
 

๑๙ โครงการจัดจ้างเหมา
ท้าตู้เก็บเอกสาร 

เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยในการ
จัดเก็บเอกสาร 

จัดจ้างเหมาท้าตู้เก็บ
เอกสาร กว้าง ๐.๘๐ ม.
ยาว ๑๐  ม. 
จ้านวน ๑ ชุด 

- ๙๐,๐๐๐.- - - จ้านวนพื้นท่ี
จัดเก็บเอกสาร
เพิ่มข้ึน 

สามารถค้นหา
เอกสารได้สะดวก
และมีความปลอก
ภัย 

กอง 
การศึกษาฯ 
 

๒๐ โครงการจัดจ้างเหมา
ท้าตู้เก็บเอกสาร 

เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยในการ
จัดเก็บเอกสาร 

จัดจ้างเหมาท้าตู้เก็บ
เอกสาร กว้าง ๐.๘๐ ม.
ยาว ๑๐  ม. 
จ้านวน ๑ ชุด 

- ๙๐,๐๐๐.- - - จ้านวนพื้นท่ี
จัดเก็บเอกสาร
เพิ่มข้ึน 

สามารถค้นหา
เอกสารได้สะดวก
และมีความปลอก
ภัย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒๑ โครงการจัดซื้อเครื่อง
เสียงส้าหรับใช้ในสนาม
กีฬาพร้อมติดต้ัง 

เพื่อใช้ส้าหรับสนาม
กีฬากลางต้าบล     
นาทอน 

จัดซื้อเครื่องเสียงส้าหรับ
ใช้ในสนามกีฬาพร้อม
ติดต้ัง จ้านวน ๑ เครื่อง 

- - ๒๐๐,๐๐๐.- - จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน  

สนามกีฬามีเครื่อง
เสียงท่ีมีคุณภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

    - ๑๘๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 
  
 
 
 
 



๑๗0 
           ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒ 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องปรับอากาศ
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวังเจริญราษฏร์ หมู
ท่ี ๙ 

เพื่อให้อากาศสดช่ืน    
เหมะสมกับวัย
เพื่อให้เด็กมีพัฒนา
ท่ีดี 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องปรับอากาศ 
ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

- - ๖๐,๐๐๐.- - จ้านวนหรือร้อยละ
เด็กมีพัฒนาท่ีดี
เหมาะสมวัย 
เพ่ิมข้ึน 

เด็กมีพัฒนาท่ีดี
เหมาะสมวัย 
ยิ่งขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 
 

๒๓ โครงการ อบต.
เคล่ือนท่ี 
พบประชาชนเพื่อ
จัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและสนับสนุน
แผนชุมชน 

เพื่อไปรับฟังปัญหา
และความต้องของ
ประชาชนเพื่อ
น้ามาจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

อบต.เคล่ือนท่ี 
พบประชาชนเพื่อ
จัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและสนับสนุน
แผนชุมชน 

๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- จ้านวนหรือร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบต.เคล่ือนท่ีฯ 
เพิ่มข้ึน 

สามารถ
แก้ปัญหาของ
ประชาชนได้
ตามความต้อง
ของประชาชน 

ส้านักปลัด 
 
 
 

๒๔ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด ๑ตัน ขับเคล่ือน 
๒ล้อ ๔ ประตู  

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท้างานให้มาก
ขึ้นและสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

จัดซื้อรถบรรทุก
ขนาด ๑ ตัน 
ขับเคล่ือน ๒ล้อ ๔ 
ประตู แบบดับเบ้ิล
แคบ จ้านวน ๑ คัน 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - จ้านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

ประสิทธิภาพใน
การท้างานให้
มากขึ้นและ
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

    ๑,๐๕๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.- ๑๑๐,๐๐๐.- ๕๐,๐๐๐.-    
       หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



๑๗1 
              ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น้าสตรีและ
ผู้น้าชุมชน 

เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่
ผู้น้าสตรีและผู้น้ากลุ่ม
อาชีพน้าไปพัฒนา
ตนเองและหมู่บ้าน 

สตรีและผู้น้ากลุ่ม
อาชีพจ้านวน  
๑๐๐ คน 
 

๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- จ้านวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

น้าความรู้ท่ีได้มา
พัฒนาตัวเองและ
หมู่บ้าน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

๒๖ โครงการส่งเสริมความ
สามัคคีปรองดองของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

เพื่อช่วยลดปัญหา
ความขัดแย้งในท้องถิ่น 

ส่งเสริมปรองดอง
ของประชาชน 

- ๕๐,๐๐๐.- - - ลดปัญหาความ
ขัดแย้งใน
ท้องถิ่นได้  
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถช่วยลด
ปัญหาความ
ขัดแย้งในท้องถิ่น 

ส้านักปลัด 

๒๗ 
 
 
 

โครงการจัดจ้างท้าซุ้ม
กรอบรูปเฉลิมพระ
เกียรติ งานซุ้มกรอบรูป
เฉลิม ไฟเบอร์กลาส 
SO1 ท้ังชุด 
 

เพื่อการแสดงความ
จงรักภักดีและน้อมรา
ลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและ 
เพื่อความสมานฉันท์ 
ความสามัคคีของ
ประชาชน 

จัดจ้างท้าซุ้ม
กรอบรูปเฉลิม
พระเกียรติ งาน
ซุ้มกรอบรูปเฉลิม 
ไฟเบอร์กลาส 
SO1 ท้ังชุด 
จ้านวน ๑ ซุ้ม 
ท่ี อบต. 

 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - แสดงถึง
จงรักภักดีและ
น้อมราลึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
ได้ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

แสดงถึงจงรักภักดี
และน้อมราลึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
 

ส้านัก
ปลัด/ทุก
กอง 

    ๑๐๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



๑๗2 
 ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๘ โครงการสมทบการจัด
สวัสดิการชุมชน (สัจจะวัน
ละบาท) 
 

เพื่อให้คนในชุมชน
ได้รับสวัสดิการท่ีดี 

สมทบการจัด
สวัสดิการชุมชน 
(สัจจะวันละ
บาท) 
 

๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ประชาชนท้า
สัจจะวันละ
บาทเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๗๐ 
 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการท่ีดี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

๒๙ โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนมีสวัสดิการ  
 (สัจจะวันละบาท) 
 

เพื่อให้คนในชุมชน
ได้รับสวัสดิการท่ีดี 

รณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
สวัสดิการ  
  
 

- ๒๕,๐๐๐.- - - ประชาชนท้า
สัจจะวันละ
บาทเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๗๐ 
 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการท่ีดี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

๓๐ โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้านมีการ
ร่วมจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ 

เพื่อให้คนในชุมชน
ได้มีการออมทรัพย์ 

ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีการ
ร่วมจัดต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์ 

- ๒๕,๐๐๐.- - - จ้านวน
หมู่บ้านมีการ
ร่วมจัดต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์ 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

    ๒๕๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.- ๒๕๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 



๑๗3 
 ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๑ โครงการแก้ไขปัญหา
ประชาชนไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน ในต้าบล    
นาทอน 

เพื่อให้ประชาชน
มีเอกสารสิทธิ์
ท่ีดิน เป็นของ
ตัวเอง 

แก้ไขปัญหา
ประชาชนไม่มี
เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ใน
ต้าบลนาทอน 

- ๑๐๐,๐๐๐.- - - จ้านวนหรือร้อยละ
ประชาชนมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีเอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน เป็นของ
ตัวเอง 

ส้านักปลัด 

๓๒ โครงการส่งเริมการ
แก้ไขปัญหาลักเล็ก
ขโมยน้อย ในต้าบลนา
ทอน 

เพื่อลดปัญหาการ
ลักเล็กขโมยน้อย  

ส่งเริมการแก้ไข
ปัญหาลักเล็กขโมย
น้อย ในต้าบลนา
ทอน 

- ๓๐,๐๐๐.- - - จ้านวนหรือร้อยละ
แก้ไขปัญหาลักเล็ก
ขโมยน้อย ในต้าบล
นาทอน เพิ่มข้ึน 

สามารถช่วยลด
ปัญหาการลักเล็ก
ขโมยน้อย 

กองช่าง 

๓๓ 
 
 

โครงการรณรงค์ไม่ยิง
ปืน จุดประทัด ใน
หมู่บ้าน และในงาน
ประเพนีต่างๆ 

เพื่อให้เกิดความ
สงบในชุมชน 

โครงการรณรงค์ไม่ยิง
ปืน จุดประทัด ใน
หมู่บ้าน 

- ๑๐,๐๐๐.- - - จ้านวนหรือร้อยละ 
ยิงปืน จุดประทัด    
ในหมู่บ้าน ลดลง 

ประชาชนในชุมชน
เกิดความสงบมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

     ๑๕๐,๐๐๐.-      
หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙         จากส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗4             
           ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๔ โครงการรณรงค์รวม
พลังชุมชน ลดการซื้อ
สินค้าตามโฆษณาท่ี
เกินจริง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนไม่ต้องซื้อสินค้า
ราคาเกินจริง 

รณรงค์รวมพลัง
ชุมชน ลดการซื้อ
สินค้าตามโฆษณาท่ี
เกินจริง 

- ๑๐,๐๐๐.- - - จ้านวนประชาชน 
ลดการซื้อสินค้า
ตามโฆษณาท่ีเกิน
จริง เพิ่มข้ึน 

ประชาชนใน
ชุมชนไม่ต้องซื้อ
สินค้าราคาเกิน
จริง 

กอง
สาธารณสุ
ขฯ 

๓๕ โครงการก่อสร้างป้าย 
ประชาสัมพันธ์ อบต. 
นาทอน 
 

เพื่อไว้ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆของอบต.
ชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ 

ก่อสร้างป้าย 
ประชาสัมพันธ์ อบต. 
จ้านวน ๑ ป้าย 
ท่ีศูนย์บริการ
ประชาชนและชุมชน 

- - ๕๐,๐๐๐.- - จ้านวนข้อมูล
ข่าวสารที่ประชาชน 
ได้รับทราบอีก
ช่องทางหนึ่ง
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนและ
ชุมชนและรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มข้ึนอีก
ช่องทางหนึ่ง 

กองช่าง 

๓๖ โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสารของท้องถิ่น
ตาม พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แก่ประชาชนและ
พนักงานส่วนต้าบล 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนและ
พนักงานส่วนต้าบล
เพื่อให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามท่ีกฎหมาย
ก้าหนด 

อบรมให้ความรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสารของ
ท้องถิ่นแก่ประชาชน
และพนักงานส่วน
ต้าบล 

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- จ้านวนหรือร้อยละ
ประชาชนและ
พนักงานผู้เข้าร่วม
อบรมมีความ
ความรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการพ.ศ. 
๒๕๔๐ เพิ่มข้ึน 

ประชาชนและ
พนักงาน
ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความความรู้
ด้านข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการพ.ศ. 
๒๕๔๐ เพิ่มข้ึน 

ส้านักปลัด 

    ๑๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๖๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 
 



๑๗5 
              ๗.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๗ จัดซื้ออุปกรณ์จ่าย
สัญญาณ Router Wifi      

เพื่อกระจ่ายสัญญาณ 
อินเตอร์เน็ตผ่านระบบ 
Wifi  ในส้านักงานและ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
ใช้งานที่มากข้ึน 

จัดซื้ออุปกรณ์จ่าย
สัญญาณ Router 
Wifi  จ้านวน ๓ 
เครื่อง  

๑๒,๐๐๐.- - - - จ่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตใน
ส้านักงานได้ท่ัวถึง 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

จ่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตใน
ส้านักงานได้
ท่ัวถึงอย่างถึง 

ส้านักปลัด 

๓๘ จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุม 
การจ่ายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตภายใน 
ระบบ Bandwidth 

 เพื่อเพิ่มความเร็ว 
ความเร็วในการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต 
เพื่อให้อินเตอร์เน็ต 
มีความความเสถียร 

จัดซื้ออุปกรณ์
ควบคุม 
ระบบ อินเตอร์เน็ต 
Bandwidth 
จ้านวน ๑ ชุด 

๓๙,๐๐๐.- - - - สัญญาณอินเตอร์เน็ต
มีความเร็วในการใช้
งานและมีความ
เสถียรเพิ่มข้ึน 

สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตมี
ความเร็วในการ
ใช้งานและมี
ความเสถียร
ยิ่งขึ้น 

ส้านักปลัด 

     ๕๑,๐๐๐.- - - -    
      หมายเหตุ         จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒             จากประชาคมหมู่บ้านปี ๒๕๕๙                จากส่วนราชการ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 
ส่วนที่ ๔ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิน่สีป่ไีปสู่การปฏบิตัิ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียว
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

ทุกกอง 
ในอบต. 

๒ ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด ทุกกอง 
ในอบต. 

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยง
อย่างท่ัวถึง 

บริการชุมชน
และสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน/
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน/แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง ทุกกอง 
ในอบต. 

๔ ยุทธศาสตร์จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กอง
สาธารณสุข
ฯ 

ทุกกอง 
ในอบต. 

๕ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ นันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

ทุกกอง 
ในอบต. 

๖ ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

-บริการชุมชน
และสังคม 
-บริหารงาน
ท่ัวไป 
-การด าเนินงาน
อื่น 
 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานงบกลาง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/ 

กอง
การศึกษาฯ 

๗ ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด ทุกกอง 
ในอบต. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



๑86 
 

                                                                                         บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

ท่ี 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๑ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติราชการ 

 ครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

 
 

๒๐,๐๐๐.- - - - ส านักปลัด 

      ๒๐,๐๐๐.-     

 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีพ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖4) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ 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) 

๑.) ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
ท่องเท่ียวอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน    
    แผนงำน 
๑.๑ กำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 
 

 
 
 
   ๕ 
 

 
 
 
๑๓,๑๕๓,๘๐๐.- 

 
 
 

๑๖ 

 
 
 
๒๓,๒๔๓,๘๐๐.- 

 
 
 

๗ 

 
 
 
๑๒,๗๑๓,๘๐๐.- 

 
 
 

๔ 

 
 
 
๑๒,๓๖๓,๘๐๐.- 

 
 
 

๓๒ 

 
 
 
๖๑,๔๗๔,๒๐๐.- 

    ๕ ๑๓,๑๕๓,๘๐๐.- ๑๖ ๒๓,๒๔๓,๘๐๐.- ๗ ๑๒,๗๑๓,๘๐๐.- ๔ ๑๒,๓๖๓,๘๐๐.- ๓๒ ๖๑,๔๗๔,๒๐๐.- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ 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) 

          ๒) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งภำพ
เกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มัง่คงอย่ำงย่ังยืน 
  แผนงำน 
๒.๑ กำรเกษตร 
  

 
 
 

๒ 

 
 
 

๖๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๑๒ 

 
 
 

๓๖๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๖๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๖๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๑๘ 

 
 
 

๕๔๐,๐๐๐.- 

รวม ๒ ๖๐,๐๐๐.- ๑๒ ๓๖๐,๐๐๐.- ๒ ๖๐,๐๐๐.- ๒ ๖๐,๐๐๐.- ๑๘ ๕๔๐,๐๐๐.- 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ 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) 

         ๓) ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนได้มำตรฐำนและเชื่อมโยงอย่ำง
ทั่วถึง 
   แผนงำน 
๓.๑ เคหะชุมชน 
๓.๒ สร้ำงควำมเข้มแข้งของชุมชน 
๓.๓ อุตสำหกรรมและผังเมือง 
 

 
 
 
 

๑๐ 
- 
๑ 

 
 
 
 
๑๓,๔๔๔,๕๐๐.- 

- 
๕๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๙๘ 
๒ 
๒ 

 
 
 
 

๑๑๐,๒๕๒,๕๐๐.- 
๑,๓๐๐,๐๐๐.- 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๑๐ 
- 
๑ 

 
 

 
 

๓๐,๐๗๓,๕๐๐.- 
- 

๕๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๘ 
- 
๑ 

 
 
 
 
๒๘,๔๗๓,๕๐๐.- 

- 
๕๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๑๒๖ 
๒ 
๕ 

 
 
 
 
๑๘๒,๒๔๔,๕๐๐.- 

๑,๓๐๐,๐๐๐.- 
๒๕๐,๐๐๐.- 

รวม ๑๑ ๑๓,๔๙๔,๕๐๐.- ๑๐๒ ๑๑๑,๖๕๒,๕๐๐.- ๑๑ ๓๐,๑๒๓,๕๐๐.- ๙ ๒๘,๕๒๓,๕๐๐.- ๑๓๓ ๑๘๓,๗๙๔,๕๐๐.- 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ 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) 

         ๔) ยุทธศำสตร์ จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่ำอยู่
อย่ำงย่ังยืน 
 แผนงำน 
๔.๑  แผนงำน เคหะและชุมชน 
๔.๒ แผนงำน  กำรเกษตร 
 
 

 
 
 
 

๒ 
- 

 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
- 

 
 
 
 

๔ 
๑๒ 

 
 
 
 

๕๘๐,๐๐๐.- 
๖๖๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
๑ 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐.- 
- 

 
 
 
 
๑ 
- 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐.- 
- 

 
 
 
 

๘ 
๑๒ 

 
 
 

 
๘๓๐,๐๐๐.- 
๖๖๐,๐๐๐.- 

รวม ๒ ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๖ ๑,๒๔๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐,๐๐๐.- ๑ ๕๐,๐๐๐.- ๒๐ ๑,๔๙๐,๐๐๐.- 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

        ๕. ยุทธศำสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ  
วัฒนธรรม จำรีตประเพณ ี และภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน 
    แผนงาน 
 ๕.๑ แผนงำน ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
  

 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 

 
 
 
 

๗๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๑๔ 

 
 
 
 

๗๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๑๕ 

 
 
 
 

๗๖๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๑๔ 

 
 
 
 
๗๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๕๗ 

 
 
 
 

๒,๙๕๐,๐๐๐.- 

รวม ๑๔ ๗๓๐,๐๐๐.- ๑๔ ๗๓๐,๐๐๐.- ๑๕ ๗๖๐,๐๐๐.- ๑๔ ๗๓๐,๐๐๐.- ๕๗ ๒,๙๕๐,๐๐๐.- 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำ

ร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำ

ร 

งบประมำณ 
(บำท) 

         
    ๖. ยุทธศำสตร์ พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชนให้เกิดควำมย่ังยืน สังคม
สงบสุข 
    แผนงำน 
๖.๑ แผนงำน รักษำควำมสงบภำยใน 
๖.๒ แผนงำนกำรศึกษำ 
๖.๓ แผนงำนสำธำรณสุข 
๖.๔  แผนงำนสังคมสงเครำะห ์
๖.๕ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนำธรรมและ
นันทนำกำร 

 
 
 
 
 

๑๐ 
๑๕ 
๑๒ 
๑๒ 
๑๐ 

 
 
 
 
 

๒,๔๖๐,๐๐๐.- 
๘,๕๕๐,๐๐๐.- 
๑,๐๑๗,๕๐๐.- 
๘,๕๓๐,๐๐๐.- 

๗๕๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 

๑๖ 
๒๑ 
๑๓ 
๒๓ 
๑๘ 

 
 
 
 

 
๑,๐๔๐,๐๐๐.- 

๑๒,๗๔๐,๐๐๐.- 
๑,๔๔๗,๕๐๐.- 
๙,๒๗๐,๐๐๐.- 
๖,๘๕๐,๐๐๐.- 

 
 
 

 
 

๙ 
๑๖ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๐ 

 
 
 
 

 
๔๘๐,๐๐๐.- 

๘,๖๕๐,๐๐๐.- 
๑,๑๖๗,๕๐๐.- 
๘,๖๑๐,๐๐๐.- 

๗๕๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 

๙ 
๑๕ 
๘ 

๑๒ 
๑๐ 

 
 
 
 

 
๔๘๐,๐๐๐.- 

๘,๕๕๐,๐๐๐.- 
๑,๐๑๗,๕๐๐.- 
๘,๕๓๐,๐๐๐.- 

๗๕๐,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 

๔๔ 
๖๗ 
๔๖ 
๖๑ 
๔๘ 

 
 
 

 
 

๔,๔๖๐,๐๐๐.- 
๓๘,๔๙๐,๐๐๐.- 

๔,๖๕๐,๐๐๐.- 
๓๔,๙๔๐,๐๐๐.- 

๙,๑๐๐,๐๐๐.- 

รวม ๕๙ ๒๑,๓๐๗,๕๐๐.- ๙๑ ๓๑,๓๔๗,๕๐๐.- ๖๒ ๑๙,๖๕๗,๕๐๐.- ๕๔ ๑๙,๓๒๗,๕๐๐.- ๒๖๖ ๙๑,๖๔๐,๐๐๐.- 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ 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) 

         

         ๗. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรองค์กร
อย่ำงมีธรรมำภิบำล 
     แผนงำน 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    

 
 
 
 

๑๖ 

 
 
 
 

๓,๖๘๔,๐๐๐.- 
 
 
 

 
 
 
 

๒๙ 

 
 
 
 

๓,๕๓๔,๐๐๐.- 

 
 

 
 

๑๕ 

 
 
 
 
๑,๙๒๓,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 
๑,๘๑๓,๐๐๐.- 

 
 
 
 

๗๑ 

 
 
 
 
๑๐,๙๖๐,๐๐๐.- 

รวม ๑๖ ๓,๖๘๔,๐๐๐.- ๒๙ ๓,๕๓๔,๐๐๐.- ๑๕ ๑,๙๒๓,๐๐๐.- ๑๑ ๑,๘๑๓,๐๐๐.- ๗๑ ๑๐,๙๖๐,๐๐๐.- 
รวมทั้งสิ้น ๙๔ ๕๒,๕๗๙,๐๐๐.- ๒๘๐ ๑๗๒,๑๐๗,๘๐๐.- ๑๑๓ ๖๕,๒๘๗,๘๐๐.- ๙๕ ๖๒,๘๖๗,๘๐๐.- ๕๙๒ ๓๕๒,๘๔๘,๗๐๐.- 

 



 
 

๑๘0 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาการท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ๑. พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน    
  ๑.๑ แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ        

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการพัฒนา  
แหล่งท่องเท่ียว    
อ่าวไม้ขาว         
หมู่ท่ี ๖ 
 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและ
อ านวยความ 
สะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

ก่อสร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติ       
กว้าง ๑.๕ ม.         
ยาว ๒,๐๐๐ ม.       
หมู่ท่ี ๖ 

๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- จ านวน
นักท่องเท่ียว 
ท่ีมาศึกษา
ธรรมชาติ
เพิ่มข้ึน 

นักท่องเท่ียว
มากขึ้นและ
เพิ่มรายได้
แก่ชุมชน 

กองช่าง/ 
และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

    ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.-    
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๓ 



 
 
 

 ๑๘1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย 
 ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 
 ๓.๑ แผนงาน เคหะชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
ถนน สายบ้านนาเปรีย  
ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
(ซอยหน้า รร. พรรษนนัท์
ศึกษา)    หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี 
ถนนส าหรับใช้ 
การคมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 

ซ่อมสร้างผิว
จราจรแอสฟัลติก 
กว้าง ๔ ม.       
ยาว ๑,๐๐๐ ม 
หนา ๐.๐๕ ม 

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

๒ โครงการก่อสร้าง ถนน 
คอนกรีต สายฝายน้ าล้นวัง
ตง –สายคลองสะบ้า        
หมู่ท่ี ๘  (ต่อเติม) 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีต 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๑,๔๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ 

๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ๕,๖๔๐,๐๐๐.- ๕,๖๔๐,๐๐๐.- ๕,๖๔๐,๐๐๐.- ๕,๖๔๐,๐๐๐.-    
 
 

 
 



 
 
 

๑๘2 
 

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 
 ๓.๑ แผนงาน เคหะชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ท่ี
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ช่องติงมุด        
หมู่ท่ี ๕–วังเจริญราษฎร ์         
หมู่ท่ี ๙ (ต่อเติม) 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต        
กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒,๔๐๐ ม.     
หนา ๐.๑๕ 
หมู่ท่ี ๙ 
 

๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐. ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐. ความพึง
พอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงาน
อื่น 
 

    ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐. ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๑๘3 
                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสตูล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย 
 ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 
 ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ท่ีคาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
ถนน สายบ้านนาเปรีย  
ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.
(ซอยหน้า รร. พรรษนนัท์
ศึกษา)    หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้
ประชาชนได้มี 
ถนนส าหรับใช้ 
การคมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก 

ซ่อมสร้างผิว
จราจรแอสฟัลติก 
กว้าง ๔ ม.       
ยาว ๑,๐๐๐ ม 
หนา ๐.๐๕ ม 

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

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
/หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

๒ โครงการก่อสร้าง ถนน 
คอนกรีต สายฝายน้ าล้นวัง
ตง –สายคลองสะบ้า        
หมู่ท่ี ๘  (ต่อเติม) 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีต 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว  ๑,๔๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ 

๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ๓,๖๔๐,๐๐๐.- ความพึงพอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง/ 
หน่วยงาน
อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

    ๕,๖๔๐,๐๐๐.- ๕,๖๔๐,๐๐๐.- ๕,๖๔๐,๐๐๐.- ๕,๖๔๐,๐๐๐.-    
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๕ 



 
 
 

๑๘4 

                                                                                      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสตูล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง 
 ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ช่องติงมุด 
หมู่ท่ี ๕–วังเจริญ
ราษฎร์ หมู่ท่ี ๙ (ต่อ
เติม) 

เพื่อให้
ประชาชนมี 
ถนนใช้ท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต        
กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๒,๔๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ 
หมู่ท่ี ๙ 
 

๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐. ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐. ความพึง
พอใจ     
ร้อยละ ๘๐        
ของผู้ใช้
เส้นทาง 
สัญจรไปมา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 
 

    ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐. ๗,๘๔๔,๕๐๐.- ๗,๘๔๔,๕๐๐.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๑๘5 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสตูล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑. พัฒนาการท่องเท่ียวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ๑. พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน    
 ๑.๑ แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการพัฒนา  
แหล่งท่องเท่ียว    
อ่าวไม้ขาว         
หมู่ท่ี ๖ 
 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและ
อ านวยความ 
สะดวกแก่
นักท่องเท่ียว 

ก่อสร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติ       
กว้าง ๑.๕ ม.         
ยาว ๒,๐๐๐ ม.       
หมู่ท่ี ๖ 

๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- จ านวน
นักท่องเท่ียว 
ท่ีมาศึกษา
ธรรมชาติ
เพิ่มข้ึน 

นักท่องเท่ียว
มากขึ้นและเพิ่ม
รายได้แก่ชุมชน 

กองช่าง/ 
และ
หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

    ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.- ๑๒,๐๑๓,๘๐๐.-    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

187 
 

ส่วนที่ ๕ 
การติดตามประเมนิผล 

๑.การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นแบบท่ี
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพการติตามผลและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอคล้องแผนพัฒนา
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 ความเช่ือมโยงของยุทธ์สตร์ในภาพรวม ๔.๕ 
     ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ๕ 

รวมคะแนน ๙๑.๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑88    

       แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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 และอื่นๆ 

(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 

 
 
 
 



 

 
๑89 

ประเด็น
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๒. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และ
ศักยภาพ 

 

(๑) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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 การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ ทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) ๒ 

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 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) และT-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 

 
 
 
 



 

 
๑๙0 

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 

 
 
 
 
 



 

 
๑๙1 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธ์สตร์ในภา
รวม 
 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/
โครงการ 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกล่าว 
 

(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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 ๒. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อท่ี ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
               แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๙.๕ 
๒.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๙.๕ 
๓.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปไีปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๙3 
             แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

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
ท้องถิ่นส่ีปีไป 
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ กคื็อผลผลิตนั่นเองว่า 
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
ท้องถิ่นส่ีปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี 
ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ 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 ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิตต่ิางๆ จนน้าไปสู่การ 
จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา 
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 

๑๐ ๙.๕ 

 
 
 
 



 

๑๙4 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
 ๔ .แผนงานและ(ต่อ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(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 ลงเมื่อไร 
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 

 
 
 



 

 
๑๙5 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙6 
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 
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(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 
 

๓. สรปุผลการพัฒนาท้องถิน่ในภาพรวม 
 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) 
(๑๑๐)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(๑๑) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (๑) –(๑๑๐) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก๔ 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

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่างๆ๔ 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
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง มี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ 

พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น ๒ กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต.  

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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จึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบความเคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับ
หมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการ
ท้องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่า
เป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

๒) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อื่นๆท่ีกระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในส่ิงท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เส้ือกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็น
ต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจท่ีจะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นท่ีอาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคมทุติยภูมิ   
 (ชุมชนในเมือง) บางพื้นท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นท่ีประชาชนขาดความ
ร่วมมือ บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้ เกิด
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นท่ี 
จะต้องเข้าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบ
ส่ิงท่ีเหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  
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๔) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ท่ี
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือส่ังการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

    ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมภายนอกต่างๆ 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 านาจต่อรองต่างๆ 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 
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 จากการที่กระแสวัฒนธรรมท่ีมีรากฐานอยู่ท่ีทุนนิยมตะวันตกได้แพร่ขยายไปท่ัว โลก ส่งผลกระทบในการเข้า
ไปมีอิทธิพลครอบง าหรือเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ และกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัฒน์ก็ถาโถม
เข้ามาท าลายประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม  ค่านิยมและความเช่ือท่ียึดถือกันมานาน  ความ
เปล่ียนแปลงนี้จะเปิดประตูให้อนาคตบุกรุกเข้ามาในชีวิต  จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะจับทิศทางของการเปล่ียนแปลงด้านวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม ว่าจะไปทางไหน  เพราะอัตราเร่งของการเปล่ียนแปลงมีพลังมากพอท่ีจะเคล่ือนไหวว่าทิศทางของ 
วัฒนธรรมจะไปทางใด  นอกจากนี้การเผชิญหน้ากับโลกาภิวัฒน์จึงจ าเป็นต้องใช้จินตนาการและความคิด สร้างสรรค์
มากกว่าความถูกต้องของหลักวิชาหรือทฤษฎีต่างๆ และวัฒนธรรมการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง 
                แต่ก่อนท่ีมันจะพัฒนาการไปสู่ความเจริญและความเส่ือม สังคมเปิดกว้างมักจะอยู่รอดด้วยการเรียนรู้ 
และปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง  เกิดความคิด ความเช่ือ ความซับซ้อน ความขัดแย้ง ท้ังหมดจะเช่ือมโยงเข้ากับ
วิถีชีวิต ในขณะท่ีเทคโนโลยีก็ได้แสดงศักยภาพในการส่ือสารที่บ่งบอกถึงความทันสมัย  ความสะดวกรวดเร็ว  จากท่ี
กล่าวมาท าให้เห็นว่าภาพของพื้นท่ีตามแนวชายแดนอาจจะต้องสูญเสีย วัฒนธรรมด้ังเดิมไปและเริ่มสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ข้ึนมาเพื่อการขยายโอกาสในการ สร้างสรรค์สู่การรองรับประชาคมอาเซียนให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้เกิดการรับและ 
เรียนรู ้
         เพราะฉะนัน้ การท่ีจะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจะต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นปราการ ท่ี
แข็งแกร่ง ท่ีสุดของชาวบ้าน เป็นพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นส่ิงท่ีประชาชนสร้าง ขึ้นมาเอง 
และในแง่วิธีการพัฒนา จะต้องท าให้ชาวบ้านมีจิตส านึกท่ีแจ่มชัดในวัฒนธรรมของเขา ปัญญาชนของชาวบ้าน ท าให้
ชาวบ้านต่ืนและรับรู้ รู้เอกลักษณ์และคุณค่าของตัวเอง ค้นพบจิตส านึกอิสระของชุมชน เห็นคุณค่าของการรวมตัวเป็น
ชุมชน และซาบซึ้งในประวัติการต่อสู้ร่วมกันตลอดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


