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      ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

1.1  ด้านกายภาพ 

ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ต้าบลถ้้าพรรณราอยู่ทางทิศเหนือของอ้าเภอถ้้าพรรณรา  พื้นที่เดียวกับพื้นที่ตั้งที่ว่าการอ้าเภอ

ถ้้าพรรณรา มีพื้นที่ประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต้าบลต่าง ๆดังนี้ 

          ทิศเหนือ ติดต่อกับ      ต าบลดุสิต และ ต าบลคลองเส 

          ทิศใต้  ติดต่อกับ      แม่น้ าตาปี ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ 

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ      ต าบลนากะชะ อ าเภอฉวาง และ ต าบลคลองเส 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ      แม่น้ าตาปี และ ต าบลดุสิต 

1.1  ลักษณะภูมิประเทศ 

เนื้อที่ 42 ตารางกิโลเมตร หรือพ้ืนที่ 26,725 ไร่  ลกัษณะภูมปิระเทศของต้าบลถ้้าพรรณรา

ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบระหว่างหบุเขาและเชิงเขาสูง ทิศใต้และทิศตะวนัตกเป็นท่ีราบลุ่มนอกจากนี้  

ยังมี สายน้้าทีส่้าคัญ คือแมน่้้าตาปี คลองพา คลองเที๊ยะ คลองรา หนองเป็ดน้้า คลองแงะ หนองน้้า

หาดเขือ หนองน้้าปากท่าซอง 

สภาพภูมิประเทศ ประกอบด้วย 4  ลักษณะ    ได้แก ่

-  พื้นที่ภูเขา     ประมาณ  12 %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   3,207.00   ไร ่

-  พื้นที่ดอน      ประมาณ  28%   ของพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ   7,483.00  ไร่ 

-  พื้นที่ลาดเชิงเขา    ประมาณ  15% ของพ้ืนทีท่ั้งหมดประมาณ 4,008.75   ไร่ 

-  พื้นทีร่าบลุม่แม่น้้า  ประมาณ 45%  ของพ้ืนทีท่ั้งหมดประมาณ12,026.25  ไร ่

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของนครศรีธรรมราช จากสภาพที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีภูเขาและเป็น

คาบสมุทรทั้งสองด้าน ด้านตะวันออกเป็นทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดา

มันมหาสมุทรอินเดีย  ท้าให้นครศรีธรรมราช ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม จากทางฝั่งของมหาสมุทร

อินเดียและพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้สลับกัน ดังนี้ 

1.2.  ลมมรสุม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ดังนี้ 

1.2.1  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน เข้าสู่ประเทศ

ไทยบริเวณชายฝั่งตะวันตก จึงมีฝนตกชุก ส้าหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเนื่องจากมีเทือกเขาทาง

ตะวันตกและตอนกลางเป็นแนวกั้นทิศทางลม ท้าให้ฝนตกไม่มากนัก อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

1.2.2  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ ท้าให้เกิดฝนตกชุกใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดตั้งอยู่ในด้านรับลมของเทือกเขา อิทธิพล

ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะท้าให้ฝนตกมากในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน -  มกราคม 

1.2.2  พายุหมุนเขตร้อน  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ ส่งผลต่อลักษณะอากาศของจังหวัด

นครศรีธรรมราช กล่าวคือพายุหมุนเขตร้อนเป็นระบบความกดอากาศต่้าท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่

ต่้ากว่า 2 องศาละติจูด ก่อตัวข้ึนเหนือน่านน้้า  ในเขตร้อนระหว่างละติจูด  ประมาณ  5-20  องศา

เหนือ โดยไม่มีระบบแนวปะทะเข้ามาเกี่ยวข้องและมีการหมุนเวียนชัดเจน    ในช่วงตั้งแต่กลางเดือน

ตุลาคมจนถึงส้ินเดือนพฤศจิกายน  มีโอกาสเส่ียงต่อการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากพายุหมุนเขต

ร้อน เพราะในช่วงดังกล่าวพายุมีโอกาสที่จะเคล่ือนเข้าสู่จังหวัดและก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงมาก

ที่สุด 

1.2.3  ลักษณะฤดูกาล  ฃองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา  ต้าบลถ้้าพรรณรา อ้าเภอ

ถ้้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ฤดูร้อน  ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  –  เมษายน  มีอากาศ

ร้อนตลอดฤดูกาล ฤดูฝน   แบ่งเป็น  2  ช่วง  ได้แก่ 

-  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวัน 

ตกเฉียงใต้แต่เนื่องจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราชท่ีสูงชันเป็นแนวกั้นทิศทางลมจึงมีฝนตกไม่มากนัก 

-  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุม 

1.3 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนเหมาะแก่การปลูกยางพารา 

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 

มีแหล่งน้้าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้้าสายหลักแม่น้้าตาปี 

          1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ในพืน้ที่อยู่ในเขตปุาไม้เส่ือมโทรมบางส่วน 
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2.  ด้านการเมืองการปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

การแบ่งเขตการปกครอง  ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมรา  

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมูบ่้าน  ดังนี้ 

หมู่ท่ี ๑ บ้านท้ายเหมือง 

นายสมบูรณ์  ไชยชาญ  ผู้ใหญ่บ้าน 

นายสุรศักด์ิ  เสนา   สมาชิก อบต. 

นางจริาพร  ฉุนเฉียว  สมาชิก อบต. 

หมู่ท่ี  ๒ บ้านปลายรา 

นายส้าเริง  ไชยสิทธิ ์  ผู้ใหญ่บ้าน 

นางปราณ ี  ปรีชา   สมาชิก อบต. 

นายบุญช ู  คงทองค้า  สมาชิก อบต. 

หมู่ท่ี  ๓  บ้านทุ่งคาง้ิว 

นายสมบัต ิ  ทองหรบ  ผู้ใหญ่บ้าน 

นายนนัทศักด์ิ  ชูขันธ ์   สมาชิก อบต. 

นางสาวรัชฎาพร ทองท่าแพ  สมาชิก อบต. 

หมู่ท่ี  ๔ บ้านวังตลับ 

นายวิทยา  เพ่ิม   ผู้ใหญ่บ้าน 

นายสุรนิทร ์  คหะวงศ์  สมาชิก อบต. 

หมู่ท่ี  ๕  บ้านนาพา 

นายสมศักด์ิ  สืบ   ผู้ใหญ่บ้าน 

นายวาสนา  เพชรอาวุธ  สมาชิก อบต. 

นายฉลวย  เพ็งสกุล  สมาชิก อบต. 

หมู่ท่ี  ๖  บ้านคลองรา 

นายกฤตนัย  หงษ์ทอง  ก้านันต้าบลถ้้าพรรณรา 

นายสมคิด  แก้วงาม  สมาชิก อบต. 

นายสมคิด  สินเธาว์   สมาชิก อบต. 

หมู่ท่ี  ๗  บ้านโพธิ์ประสิทธ์ิ 

นายวิโจรน ์  แก้วงาม  ผู้ใหญ่บ้าน 

นายสุทา  อาวุธเพชร  สมาชิก อบต. 

นายนนัทวุฒิ  ปิลวาสน์  สมาชิก อบต. 
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หมู่ท่ี  8  บ้านปากท่าซอง 

นายวิจิต  สุดจิต   ผู้ใหญ่บ้าน 

นายสมหมาย  คงแก้ว   สมาชิก อบต. 

นายสมโชค   สืบ   สมาชิก อบต. 

หมู่ท่ี  9 บ้านถ้ าทอง 

นายพรภิชัย  ขลุดสกุล  ผู้ใหญ่บ้าน 

นายสมบูรณ์  ไทยจีน   สมาชิก อบต. 

หมู่ท่ี  10  บ้านทรายเพชร 

นายไพฑูรย์  เกลี้ยงกลม  ผู้ใหญ่บ้าน 

นายอดิศักด์ิ  แสงมณี   สมาชิก อบต. 

นายกฤษฎ์ิ  ตรัยรัตน ์  สมาชิก อบต. 

 

2.2  การเลือกตั้ง 

ปัจจุบันมีการเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโดยตรง คือ  นายโสภณ  ผสม เป็นนายก

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา  โดยรับรองต้าแหน่งเมื่อ  20 ตุลาคม   พ.ศ.   2555  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลนายอดิศักด์ิ  แสงมณี   ต้าบลถ้้าพรรณรา มีเขต เลือกตั้ง 10 

เขต  10 หน่วยเลือกตั้ง แยกได้ดังนี้ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา/นายกอบต.ถ้ าพรรณรา 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวดันครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ท่ี ๑ ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา 

ที่เลือกตัง้  ได้แก่  ศาลาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 1 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่  หมู่ท่ี ๒ ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา 

ที่เลือกตัง้  ได้แก่  ศาลาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 2 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๓  ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ท่ี ๓ ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา              

ที่เลือกตัง้  ได้แก่  ศาลาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 3 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๔  ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่  หมู่ท่ี 4 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา              

ที่เลือกตัง้  ได้แก่  ศาลาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 4 
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เขตเลือกตั้งท่ี  5 ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวดันครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่  หมู่ท่ี 5 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา 

ที่เลือกตัง้  ได้แก่  ศาลาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 5 

เขตเลือกตั้งท่ี  6 ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

๑.  หน่วยเลือกตั้งที ่1 ได้แก่  หมู่ท่ี 6 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา 

ที่เลือกตัง้  ได้แก่  ศาลาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 6 

เขตเลือกตั้งท่ี  7 ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

๑. หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 ได้แก่  หมู่ท่ี 7 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา 

ที่เลือกตัง้  ได้แก่  ศาลาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 7 

เขตเลือกตั้งท่ี  8 ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่  หมู่ท่ี 8 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา 

ที่เลือกตัง้  ได้แก่  ศาลาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 8 

เขตเลือกตั้งท่ี  9 ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่  หมู่ท่ี 9 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา 

ที่เลือกตัง้  ได้แก่  ศาลาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 9 

เขตเลือกตั้งท่ี  10 ต าบลถ้ าพรรณรา  อ าเภอถ้ าพรรณรา  จังหวดันครศรีธรรมราช  ดังต่อไปน้ี 

๑.  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่  หมู่ท่ี 10 ต้าบลถ้้าพรรณรา  อ้าเภอถ้้าพรรณรา 

ที่เลือกตัง้  ได้แก่  ศาลาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 10 

2.3  การปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาวะผู้น า 

ด้านการบรหิารการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 10  หมู่บ้าน มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต้าบล 18 คน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 1 คน และรองนายกองค์การ

บริหารส่วนต้าบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 1 คน ไม่มีความขัดแย้งในการ

ติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิน่กับท้องที่ ซ่ึงประชาชนต้าบลถ้้าพรรณรา  ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง

ดีและให้ความส้าคัญกับประชาชนหมู่บ้าน ประชาคมต้าบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา  ประกอบด้วย 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายโสภณ    ผสม นายกอบต. 

2 นายศักย์ศรณ์   ขลุดสกุล รองนายกอบต. 

3 นางสุดา  นาคฤทธิ ์ รองนายกอบต. 

4 นายอ่้าธรรมชาติ   ไกรสิทธิ ์ เลขานายก 
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ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา ประกอบด้วย 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายอดิศักด์ิ   แสงมณี ประธานสภาฯ 

2 นายวาสนา  เพชรอาวุธ รองประธานสภาฯ 

3 นายสุรศักด์ิ  เสนา สมาชิกสภาฯ ม.1 

4 นางจริาพร   ฉุนเฉียว สมาชิกสภาฯ ม.1 

5 นางปราณี   ปรีชา สมาชิกสภาฯ ม.2 

6 นายบุญชู   คงทองค้า สมาชิกสภาฯ ม.2 

7 นายนนัทศักด์ิ   ชูขันธ ์ สมาชิกสภาฯ ม.3 

8 นางสาวรัชฎาพร  ทองท่าแพ สมาชิกสภาฯ ม.3 

9 นายสุรนิทร์   คหะวงศ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 

10 นายฉลวย   เพ็งสกุล สมาชิกสภาฯ ม.5 

11 นายสมคิด   แก้วงาม สมาชิกสภาฯ ม.6 

12 นายสมคิด  สินเธาว ์ สมาชิกสภาฯ ม.6 

13 นายสุทา  อาวุธเพชร สมาชิกสภาฯ ม.7 

14 นายนนัทวุฒิ   ปิลวาสน์ สมาชิกสภาฯ ม.7 

15 นายสมหมาย  คงแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.8 

16 นายสมโชค  สืบ สมาชิกสภาฯ ม.8 

17 นายสมบูรณ์   ไทยจนี สมาชิกสภาฯ ม.9 

18 นายกฤฎิ์    ตรัยรัตน ์ สมาชิกสภาฯ ม.10 

ข้อมูลบคุลากรองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา/พนักงานส่วนต าบล 

ท่ี ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษา 

ส านักปลัด 

1 ปลัดอบต.ถ้้าพรรณรา นายสุทธิวงศ์  สวัสดิวงศ์ ปริญญาตรี 

2 หัวหน้าส้านักงานปลัด นางณฐัชยา  การะศร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

3 นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช้านาญการ นางสาวสายนที  โสดา สูงกว่าปริญญาตร ี

4 นิตกิรปฏบิัติการ นายเสริมพงศ์ ว่องวาณิชกุล ปริญญาตรี 

๕ นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ นางกสมิา  ดวงมาก สูงกว่าปริญญาตร ี

6 นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ นางโอเป็ก  สิทธา สูงกว่าปริญญาตร ี

7 นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ นายอนุเชษฐ์  สวนกูล ปริญญาตรี 
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ท่ี ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษา 

กองคลัง 

1 ผู้อ้านวยการกองคลัง นางกาญจนา  สโมสร ปริญญาตรี 

2 นักวิชาการคลังช้านาญการ นางธมนต์  อินทน ู ปริญญาตรี 

3 นักวิขาการเงินและบัญชีช้านาญการ นางสาวสุนนัทา  ล่องสกุล ปริญญาตรี 

4 นักวิชาการพัสดุช้านาญการ นางสาวอุไรวรรณ  สวัสดี ปริญญาตรี 

5 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิการ นางธิติมา  ทพิย์ทอง ปริญญาตรี 

6 นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ นางโอเป็ก  สิทธา สูงกว่าปริญญาตร ี

 

ท่ี ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษา 

กองช่าง 

1 ผู้อ้านวยการกองช่าง นายจริศักด์ิ  แก้วคุ้มภยั สูงกว่าปริญญาตร ี

 

ท่ี ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษา 

กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ 

1 นักวิชาการศกึษาช้านาญการ นางสาวสุดาทิพย์  ไกรสิทธิ ์ สูงกว่าปริญญาตร ี

2 นางสาวยุพิน  ไกรสิทธิ ์ ครู (ศพด.บ้านปลาย) สูงกว่าปริญญาตร ี

3 นางจรัสศรี   เครือหงส์ ครู(ศพดวัดมขุธาราม) ปริญญาตรี 

4 นางส้าอาง    สังข์กรด ครู(ศพด.บ้านหาดเขือ) ปริญญาตรี 

5 นางพรทิพย์   เพชรอาวุธ ครู(ศพด.บา้นหาดเขือ) ปริญญาตรี 

6 นางสุพัชชา  ขุนทอง ครู(ศพด.บา้นหาดเขือ) ปริญญาตรี 

3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเก่ียวกับประชากร 

ประชากร 

ต าบลถ้ าพรรณรา ชาย หญิง รวม 

หมู่ที ่1   บ้านท้ายเหมือง 286 336 622 

หมู่ที ่ 2  บ้ายปลายรา 704 686 1,390 

หมู่ที ่ 3  บ้านทุ่งคาง้ิว 613 612 1,225 

หมู่ที ่ 4  บ้านวังตลับ 380 383 763 

หมู่ที ่ 5  บ้านนาพา 348 365 713 

หมู่ที ่ 6  บ้านคลองรา 394 437 831 

หมู่ที ่ 7  บ้านโพธิ์ประสิทธิ ์ 264 252 516 
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ต าบลถ้ าพรรณรา ชาย หญิง รวม 

หมู่ที ่ 8  บ้านปากท่าซอง 332 330 662 

หมู่ที ่ 9  บ้านถ้้าทอง 313 310 623 

หมู่ที ่ 10  ถ้า้ทองพรรณรา 267 296 563 

ข้อมูลครัวเรือน 

ต าบลถ้ าพรรณรา จ านวนครัวเรือน 

หมู่ที ่1   บ้านท้ายเหมือง 244 

หมู่ที ่ 2  บ้ายปลายรา 556 

หมู่ที ่ 3  บ้านทุ่งคาง้ิว 666 

หมู่ที ่ 4  บ้านวังตลับ 281 

หมู่ที ่ 5  บ้านนาพา 288 

หมู่ที ่ 6  บ้านคลองรา 330 

หมู่ที ่ 7  บ้านโพธิ์ประสิทธิ ์ 159 

หมู่ที ่ 8  บ้านปากท่าซอง 206 

หมู่ที ่ 9  บ้านถ้้าทอง 238 

หมู่ที ่ 10  ถ้า้ทองพรรณรา 190 

รวม 3,158 

*ข้อมูล ณ 17  พฤษภาคม  2562   (ส านักบริการทะเบียนกรมปกครอง) 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

จ้านวนประชากร จ้าแนกตามช่วงอายุปี 2562  ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนตามข้อมลูความจ้าเป็น 

-  พื้นฐานระดับต้าบล        มีครัวเรือนทั้งหมด 3,158  ครัวเรือน 

-  จ้านวนประชากรที่อาศยัอยู่จริง    ทั้งหมด   5,640  คน 

เพศชาย  2,635  คน  เพศหญิง  3,005  คน 

 

จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. ปี  2561 

 

ช่วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

1 เดือน ถึง 5 เดือน 4 0.05 5 0.07 9 0.12 

6 เดือน ถึง 1 ป ี 6 0.08 3 0.04 9 0.12 
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*ข้อมูลจาก จปฐ. ประจ าป ี 2562 

4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา   

ต าบลถ้ าพรรณรา  มีแหล่งการศึกษาในพื้นท่ี  ดังน้ี 

4.1.1  โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5 แห่ง   ได้แก่ 

ล าดับท่ี ชื่อโรงเรียน สถานท่ีตั้ง 

1. โรงเรียนวัดปากท่าซอง     หมู่ที ่8  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

2. โรงเรียนบ้านนาพา       หมู่ที ่5  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

3. โรงเรียนวัดควนกอ           หมู่ที ่3  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

4. โรงเรียนบ้านวังตลับ    หมู่ที ่4  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

5. โรงเรียนบ้านปลายรา   หมู่ที ่2  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

  4.1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา (เอกชนและขยายโอกาส) 2 แห่ง   ได้แก่ 

ล าดับท่ี ชื่อโรงเรียน สถานท่ีตั้ง 

1. โรงเรียนจุฑาวิทย์         หมู่ที ่3  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

2. โรงเรียนบ้านนาพา หมู่ที ่5  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

4.1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3   แห่ง   ได้แก่  

ช่วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % % คน 

น้อยกว่า  1   ปี 47 0.63 39 0.52 86 1.15 

1   ป ี -  2   ป ี 83 1.11 97 1.30 180 2.41 

3   ปี  –  5   ป ี 166 2.23 167 2.24 333 2.41 

6   ปี  -  12 ป ี 398 5.34 416 6.18 814 4.47 

13 ป ี -  14 ป ี 117 1.37 103 1.38 220 10.92 

15 ป ี –  18 ป ี 198 2.66 198 2.66 396 2.95 

19 ปี  –  25 ป ี 351 4.71 355 4.76 706 5.31 

26 ปี  -  34 ป ี 559 7.50 521 6.99 1,080 9.47 

35 ปี -  49  ป ี 952 12.77 922 12.36 1,874 14.48 

50 ปี -  59  ป ี 520 6.97 522 7.00 1,042 25.13 

60 ปี ขึน้ไป 325 4.36 401 5.38 726 13.97 

รวม 3,716 49.72 3,736 50.15 7,457 100 
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ล าดับท่ี ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานท่ีตั้ง 

1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านปลายรา หมู่ที ่2 ต้าบลถ้้าพรรณรา 

2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ หมู่ที ่10  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดมุขธาราม    หมู่ที ่8  ต้าบลถ้้าพรรณรา 
 

-    ในพื้นท่ีมีการศึกษานอกระบบ(กศน.ถ้ าพรรณรา  จ้านวน  1  แห่ง 

-   ที่อ่านหนังสือประจ้าหมู่บ้าน        จ้านวน  2  แห่ง 

-   ที่อ่านหนังสือท่ีส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา    จ้านวน  1  แห่ง  

-   ศนูยถ์่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล      จ้านวน  ๑  แห่ง 

 4.2  สาธารณสุข 

ล าดับท่ี ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานท่ีตั้ง 

1. โรงพยาบาลประจ้าอ้าเภอถ้้าพรรณรา หมู่ที ่2 ต้าบลถ้้าพรรณรา 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลถ้้าพรรณรา หมู่ที ่6 ต้าบลถ้้าพรรณรา 

3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที ่1-10 ต้าบลถ้้าพรรณรา 

 

แบบสรุปข้อมูลด้านบริการสาธารณสุขต าบลถ้ าพรรณราปีงบประมาณ 2561 

ล าดับท่ี รายการข้อมลู 

1 บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล 

1.1 แพทย์  จ้านวน.....-......ราย 

1.2 ทันตแพทย์...-......ราย 

1.3 พยาบาล..4....ราย 

1.4 เภสัชกร.....-....ราย 

1.5 เจ้าพนกังานสง่เสรมิสุขภาพ.....-.....ราย 

1.6 เจ้าพนกังานสาธารณสุขชุมชน……-…ราย 

1.7 เจ้าพนกังานอนามัย.....-.....ราย 

1.8 นักวิชาการสุขาภิบาล......-........ราย 

1.9 อ่ืนๆ .......6.......ราย (นักวชิาการสาธารณสุข 4 ราย แพทย์แผนไทย 1 ราย ผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ราย 

ล าดับท่ี รายการข้อมลู 

2 
สาเหตุการเจ็บปุวยท่ีเข้ารบัการรักษาในสถานพยาบาล 

2.1 อุบัติเหตุ..204...ราย/ป ี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น......60,450....บาท 
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2.2 สาเหตุอ่ืน....4,993..ราย/ป ีคิดเป็นงบประมาณในการรักษาทัง้ส้ิน 2,465,698.93 

บาท 

3 ประเภทการเจ็บปุวยท่ีเข้ารับการรกัษาในสถานพยาบาล 

3.1  โรคความดันโลหิตสงู ..241..ราย 

3.2   โรคไขมันในเลือดสูง....38...ราย 

3.3  โรคเบาหวาน...37..ราย 

3.4  ปวดกล้ามเนื้อ...143....ราย 

3.5  โรคไข้หวัด...494..ราย 

3.6  โรคคออักเสบเฉียบพลัน...54..ราย 

3.7  อาการผ่ืนแพ้..172...ราย 

3.8  อาการทางระบบรับความรู้สึก...-.....ราย 

3.9 ไอ...17....ราย 

3.10 อ่ืนๆ ............ราย   

*ข้อมูลจาก รพสต.บ้านควนกอ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ต้าบลถ้้าพรรณรา  มกีองทุนหลักประกันสุขภาพต้าบลถ้้าพรรณรา  1  แห่ง คือ กองทุน

หลักประกนัสขุภาพต้าบลถ้า้พรรณรา ต้าบลถ้้าพรรณรา  มีอัตราการใช้ส้วม   ร้อยละ  100 

4.3 อาชญากรรม 

รายงานจากข้อมูลสถานตี้ารวจถ้้าพรรณรา ในปีงบประมาณ  2561   

- อาชญากรรมเก่ียวกับทรัพย์ เกิด 5 ราย  จับได้ 4 ราย ผู้ต้องหา 4 คน   

- เกี่ยวกบัชีวิตและร่างกาย เกิด 5 ราย จบัได้ 5 ราย ผู้ต้องหา 5 คน    

- เกี่ยวกบัด้านอ่ืนๆ  เกิด 7 ราย จบัได้ 7 ราย ผู้ต้องหา 7  คน  

*ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม  2562 จากสถานีต ารวจภูธรถ้ าพรรณรา 

4.4    ยาเสพติด 

เกี่ยวกบัยาเสพติดใหโ้ทษเกิด 24 ราย จับได้  23 คน ผู้ต้องหา  23 คน   

*ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม  2562 จากสถานีต ารวจภูธรถ้ าพรรณรา 

4.5    การสังคมสงเคราะห ์

การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนชราคนพิการและผู้ป่วยเอดสใ์นเขตต าบลถ้ าพรรณรา พ.ศ. 2562 

ประเภท จ านวนผู้ได้รับการ

ช่วยเหลือ(ราย) 

จ านวนเงินท่ีได้รับ 

(บาท) 

เงินเบี้ยยังชีพคนชรา 1,138 757,600 

เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 230 184,000 
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เงินเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  1 500 

รวม 1,369 942,100 

*  ข้อมูล ณ  28  พฤษภาคม  2562  งานพัฒนาชุมชนองค์การบรหิารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

4 ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง  

สายทาง  ทางหลวงท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา   

หมู่ท่ี 

จ านวน 

สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาด 

ยางแอสฟัลส์ติก 

คอนกรีต(สาย) 

ถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก(สาย) 
ถนนลูกรัง

(สาย) 

ทางล าลอง 

(สาย) 

1  2  1  4 -  -  

 2 2  2  7 -  -  

3  3 1 5 - 1 

4 2 2 5 - - 

5 3 1 3 - 3 

6 7 2 5 - 2 

7 3 1 3 - 2 

8 3 - 2 - 2 

9 4 2 2 - - 

10 6 3 2 - - 

รวม 35 15 38 - 10 

ถนนเช่ือมระหว่างต าบล 4 2 - 1 

ถนนในการรับผิดชอบ

ของหน่วยงานอ่ืน 

3 - - - 

 

5.2  การไฟฟ้า 

ต้าบลถ้้าพรรณรา  ราษฎรในต้าบลท่าดีมีใช้บริการไฟฟูาครบทุกครวัเรือน มีไฟฟูาสาธารณะ   

-ไฟฟูาส่องสว่าง จ้านวน  167  จุด 

-ไฟฟูาโซล่าเซลล์ จ้านวน  100  ชุด 

5.3 การประปา 

จ้านวนผู้ใช้น้้าประปาหมูบ่้าน (อบต./หมู่บา้น)  จ้านวน...19...จุด มีครัวเรือนใช้น้้า 2,225ครัว 
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ท่ี ประปา ท่ีตั้ง จ านวนครัวเรือนท่ีใช ้

1. บ้านหานน้้าผุด หมู่ที ่1 ต้าบลถ้้าพรรณรา 71 

2. บ้านในอ่าว หมู่ที ่1 ต้าบลถ้้าพรรณรา 38 

3. บ้านนาตนี หมู่ที ่1 ต้าบลถ้้าพรรณรา 128 

4. บ้านปลายรา หมู่ที ่2 ต้าบลถ้้าพรรณรา 294 

5. บ้านควนกอ หมู่ที ่3 ต้าบลถ้้าพรรณรา 228 

    

ท่ี ประปา ท่ีตั้ง จ านวนครัวเรือนท่ีใช ้

 6. บ้านตลาดถ้้าทอง หมู่ที ่3 ต้าบลถ้้าพรรณรา 175 

7. บ้านตลาดถ้้าทองเหนือ หมู่ที ่3 ต้าบลถ้้าพรรณรา 241 

8. บ้านวังตลับ หมู่ที ่4 ต้าบลถ้้าพรรณรา 195 

9. บ้านนาพา(รร.บ้านนาพา) หมู่ที ่5 ต้าบลถ้้าพรรณรา 37 

10. บ้านนาพา(หน้าเขา) หมู่ที ่5 ต้าบลถ้้าพรรณรา 34 

11. สายห้องแถว หมู่ที ่5 ต้าบลถ้้าพรรณรา 66 

12. บ้านโพธิป์ระสิทธิ ์ หมู่ที ่7 ต้าบลถ้้าพรรณรา 77 

13. บ้านหัวนอน หมู่ที ่8 ต้าบลถ้้าพรรณรา 46 

14. บ้านหน้าถนน หมู่ที ่8 ต้าบลถ้้าพรรณรา 72 

15. บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที ่8 ต้าบลถ้้าพรรณรา 128 

16. บ้านสายหมู่ 8 หมู่ที ่8 ต้าบลถ้้าพรรณรา 26 

17. บ้านถ้้าทอง หมู่ที ่9 ต้าบลถ้้าพรรณรา 124 

18. บ้านทรายเพชร หมู่ที ่10 ต้าบลถ้้าพรรณรา 154 

รวม 2,134 

ท่ี ประปา ท่ีตั้ง จ านวนครัวเรือนท่ีใช ้

19. บ้านคลอง หมู่ที ่6 ต้าบลถ้้าพรรณรา หมู่บ้านบริหารฯ 

ปรมิาณน้ าที่ใช้  860  ลบ.ม/วัน  

5.4 โทรศัพท ์

    หมายเลขโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าดี  075-306020 

  5.5     ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภณัฑ/์สังหาริมทรัพย์  

อสังหาริมทรพัย์ 

ท่ี รายการ หน่วยนับ 

1 ที่ดิน 1  แปลง 
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ท่ี รายการ หน่วยนับ 

2 อาคารที่ท้าการ อบต. 1  หลัง 

3 ต่อเติมอาคารที่ท้าการ อบต. 1  หล้ง 

4  อาคารศูนย์ผู้สูงอาย ุ 1  หลัง 

5  อาคาร  ศพด.บ้านปลายรา  1  หล้ง 

6  อาคาร  ศพด.บ้านหาดเขือ  1  หลัง 

 

7 โต๊ะท้างาน  ระดับ  3-6 3  ตัว 

8 โต๊ะท้างาน  ระดับ  7-9 1  ตัว 

9 โต๊ะประชมุ  จ้านวน  12  คน   2  ตัว 

10 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1  ตัว 

11 โต๊ะท้างานเหล็ก ระดับ  1-2 3  ตัว 

12 โต๊ะท้างานไม ้ ระดับ  1-2 4  ตัว 

13 โต๊ะท้างานไม ้ ระดับ  3-6 2  ตัว 

14 โต๊ะท้างานเหล็ก  7  ลื้นชกั 3  ตัว 

15 โต๊ะท้างานเหล็ก  4  ล้ินชัก 6  ตัว 

16 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4  ตัว 

17 โต๊ะท้างานเหล็ก  ระดับ  1-2                      1  ตัว 

18 โต๊ะท้างานเหล็ก  4  ล้ินชัก 3 ตัว 

19 โต๊ะห้องประชมุ (24  ที่นั่ง) 1 ตัว 

20 โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 

21 โต๊ะท้างานเหล็ก  4  ล้ินชัก 1 ตัว 

22 โต๊ะท้างานเหล็ก  4  ล้ินชัก 1 ตัว  

23 โต๊ะท้างานเหล็ก  4  ล้ินชัก 2 ตัว 

24 เก้าอ้ีนวมห้องประชุม  (23  ตัว) 23  ตัว 

25 ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 1  ตู ้

26 ตู้เหล็ก  2  บาน 1  ตู ้

27 ตู้นริภัย 1  ตู ้

28 ตู้เหล็ก  2  บาน 1 ตู ้

29 ตู้เหล็ก  15  ล้ินชัก 4 ตู ้

30 ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 2 ตู้ 

ครุภณัฑส์ านักงาน
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ท่ี รายการ หน่วยนับ 

31 ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 3 ตู ้

32 ตู้บานเลื่อนกระจก  180  ซม. 1 ตู ้

33 ตู้บานเลื่อนกระจก  180  ซม. 1 ตู ้

34 ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 1 ตู ้

35 ตู้เหล็ก  15  ล้ินชัก 1 ตู ้

36 ตู้เก็บแฟูมบานเลื่อน  5 ฟุต 5 ตู ้

27 ตู้เก็บแฟูมบานเลื่อน  5 ฟุต 1 ตู ้

38 ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก 2 ตู ้

39 ตู้บานเลื่อนกระจก  180  ซม. 2 ตู ้

40 ตู้เหล็ก  2  บาน 1 ตู ้

41 ตู้เหล็ก 2  บานทึบ 4 ตู ้

42 ตู้บานเลื่อนกระจก  180  ซม. 2 ตู้ 

43 ตู้เหล็กทึบ  2  บาน 2 ตู้ 

44 ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ตู้ 

45 ตู้เหล็กบานเลือ่นกระจก 2 ตู้ 

46 ตู้เหล็กบานเลือ่นกระจก 1 ตู ้

47 ตู้เหล็กบานเลือ่นกระจก 2 ตู้ 

48 ตู้เก็บเอกสาร(บานเล่ือน) 1 ตู ้

49 ตู้เหล็ก  2  บานทึบ 1 ตู ้

50 เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง 

51 เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง 

52 เครื่องอัดส้าเนา 1 เครื่อง 

53 เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 

54 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 

55 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 

56 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 

57 เครื่องปรับอากาศ 1 เคร่ือง 

58 เครื่องปรับอากาศ 2 เคร่ือง 

59 เครื่องปรับอากาศ 1 เคร่ือง 

60 เครื่องปรับอากาศ - 

61 เครื่องปรับอากาศ - 
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ท่ี รายการ หน่วยนับ 

62 เครื่องปรับอากาศ - 

63 เครื่องควบคุมโทรศัพท์ 1 เครื่อง 

64 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 

65 เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง 

 

64 รถจักรยานยนต์ 1  คัน 

65 รถยนต์ 1  คัน 

66 รถบรรทุกน้้า - 

67 รถบรรทุกขยะ 1  คัน 

68 เรือท้องแบน 2 ล้า 

69 เรือท้องแบน 2 ล้า 

70 รถจักรยานยนต์ 1 คัน 

 

71 รถไถนาชนิดเดินตาม(ขนาด 8  แรงม้า) 9 คัน 

72 รถไถนาชนิดเดินตาม 1 คัน 

73 เครื่องตัดหญ้า 1 คัน 

 
74 เครื่องรับส่งวทิย ุชนิดมือถือ 1 เครื่อง 

75 เครื่องรับส่งวทิย ุ ประจ้าท่ี 1 เครื่อง 

76 เครื่องรับส่งวทิย ุ ชนิดมือถอื 7 เครื่อง 

77 ตู้ควบคมุไฟฟาู 1 ตู ้

78 เครื่องเสียงห้องประชมุ 1 เครื่อง 

79 เครื่องเสียงห้องประชมุ 1 เครื่อง 

80 เครื่องขยายเสียงห้องประชุม 1 เครื่อง 

 
81 วีดีโอ 1 ตัว 

82 กล้องถ่ายรูป 1 กล้อง 

83 กล้องถ่ายรูป 1 กล้อง 

84 กล้องถ่ายรูป 1 กล้อง 

85 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 กล้อง 

ครุภณัฑพ์าหนะและขนสง่

ครุภณัฑก์ารเกษตร

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

 ครุภณัฑโ์มษณาและเผยแพร่
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ท่ี รายการ หน่วยนับ 

86 เครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 

87 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพรอ้มติดตั้ง(ประจ้าส้านักงาน) 1  กล้อง 

88 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพรอ้มติดตั้ง (ตลาดถ้้าพรรณรา) 1  กล้อง 

 
90 เครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง 

 
91 เครื่องท้าน้้ารอ้น-เย็น 1 เครื่อง 

92 เครื่องท้าน้้ารอ้น-เย็น 1 เครื่อง 

93 เครื่องท้าน้้าเย็น-ร้อน 1 เครื่อง 

 
94 เทปวัดระยะ 1 

95 ล้อวัดระยะ 1 

96 เครื่องหาพิกดั 1 เครื่อง 

 
97 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

98 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

99 คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 

100 Pocket  PC 2 เครื่อง 

101 คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 

102 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

103 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

104 เครื่องพิมพ์อิงเจท 1 เครื่อง 

105 เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ 1 เครื่อง 

106 เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ 1 เครื่อง 

107 Notebook 1 เครื่อง 

108 เครื่องพิมพ์อิงเจท 1 เครื่อง 

109 Notebook 1 เครื่อง 

110 เครื่องพิมพเ์ลเซอร์ 1 เครื่อง 

111 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

112 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

113 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตรห์รอืการแพทย์

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

ครุภณัฑง์านส ารวจ

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์
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ท่ี รายการ หน่วยนับ 

114 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

115 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ 2 เครื่อง 

116 เครื่องพิมพแ์บบอิงเจต 1 เครื่อง 

117 คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 

118 จอภาพ  18  นิ้ว 1 จอ 

119 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

120 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ 1 เครื่อง 

121 Notebook 1 เครื่อง 

123 เครื่องพิมพ ์ 1 เครื่อง 

124 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

125 เครื่องพิมพ ์ 1 เครื่อง 

126 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

127 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

128 เครื่องพิมพแ์บบแคร่ยาว 1 เครื่อง 

129 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์ 1 เครื่อง 

130 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

131 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

132 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

133 เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมกึ 1 เครื่อง 

134 เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมกึ 1 เครื่อง 

135 คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 

136 เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมกึ 1 เครื่อง 

 
137 ปูายจราจร 2  ปูาย 

138 ปูายจราจร 4 ปูาย 

139 ปูายจราจร 2 ปูาย 

140 ครุภัณฑ์  อปพร. 1 

141 ครุภัณฑ์  อปพร. 1 

142 ถังน้้าไฟเบอรก์ลาส   4 ถัง 

143 กระจกโคง้จราจร(เลนสน์ูนติดตามแยก) 10 

144 ไฟฟูากระพริบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) 10 

ครุภณัฑป์ระเภทอืน่ ๆ
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6 ระบบเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพและรายได้  แยกเปน็ประเภท  ดังน้ี 

 ประกอบอาชีพการเกษตร     ประมาณ  ๓8.51 % 

 ประกอบอาชีพค้าขาย       ประมาณ  ๗.30 % 

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บรษิัท   ประมาณ  ๕.82 % 

 รับจ้าง       ประมาณ  18.02 % 

 ไม่มีอาชีพ     ประมาณ  5.47 % 

 นักเรียน  นักศึกษา    ประมาณ  19.89 % 

 อ่ืน ๆ/ไม่ระบ ุ     ประมาณ  4.99 % 

6.1 การเกษตร 

ราษฎรในเขตพื้นที่ต้าบลถ้้าพรรณรา  จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 

สรุปได้ดังนี้ 

แบบสรุปข้อมูลด้านการเกษตรถ้ าพรรณรา  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

ล้าดับท่ี ประเภท จ้านวน (ไร่) 

1 ยางพารา 10,016.13 

2 ทุเรียน 611 

ล้าดับท่ี ประเภท จ้านวน (ไร่) 

3 มังคุด 1,234 

4 ลองกอง 200 

5 เงาะ 155 

6 ชะอม 150 

7 นาข้าว 1,250 

8 ผักอ่ืนๆ 200 

9 พืชอ่ืนๆ 250 

รวม 14,066.13 

*ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอถ้ าพรรณรา ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

6.2 การประมง 

ต้าบลถ้้าพรรณรา  มปีระชากรประกอบอาชีพประมง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของประชากรทั้งหมด 
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6.3 การปศสุัตว ์

ต้าบลถ้้าพรรณรา  มปีระชากรประกอบอาชีพประมง คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของประชากรทั้งหมด  โดย

แยกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี ้

หมู่ท่ี เกษตรกร 

(ราย) 

โคเน้ือ 

(ตัว) 

 

หมู

(ตัว) 

ไก่(ตัว) เป็ด

(ตัว) 

แพะ

(ตัว) 

สัตว์อ่ืน

(ตัว) 

 1 55 65  - 17,123 15 -  7 

 2 21 114 620 266 - 62  - 

 3 20 42  - 9,326 58 -  - 

 4 87 208  - 647 125 - - 

5 33 109  - 894 25 - - 

6 8 15 150 213 - - - 

7 19 70 - 492 - - - 

8 21 114 620 266 - 62 21 

9 19 70 - 492 - - - 

10 20 42  - 647 58 - - 

รวม 303 807 1,240 30,375 281 124 28 

*ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมปศุศัตว์ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

6.4 การบรกิาร 

- หน่วยธุรกิจในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

- ธนาคาร 2 แห่ง  

1.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.  ธนาคารออมสิน  

- โรงแรม/ท่ีพัก 2 แห่ง 

1. มีดีรีสอร์ท   จ้านวน   6  หลัง 

2. แสนสบายรีสอร์ท จ้านวน   6  หลัง 

- สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 

1. บริษทัปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (PT) บ้านควนกอ 

           -ปริมาณการเก็บรักษาน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย 12,000 ลิตร 

           -ปริมาณการเก็บรักษาน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 18,000 ลิตร 
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2. บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (PT) บ้านคลองรา 

           -ปริมาณการเก็บรักษาน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย 12,000 ลิตร 

           -ปริมาณการเก็บรักษาน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 18,000 ลิตร 

3. ปั๊มน้ ามันน้ าฝนการค้า 

           -ปริมาณการเก็บรักษาน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟน้อย 5,000 ลิตร 

           -ปริมาณการเก็บรักษาน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก 5,000 ลิตร 

4.  บริษัทเพชรปิยะทุ่งสงจ ากัด 

  -เช่ารถ 

  -ตั้งร้านขายรถ 

5.  บริษัทปญัจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การจ ากัด 

  -เหมืองแร ่ 

6.   บริษทัเมืองไทยแคปปิคอล จ ากดั(มหาชน) 

  -สินเช่ือ 

7.   ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพัฒนามอเตอร์ไซด สาขาถ้ าพรรณรา 

  -ขายรถ 

  -ซ่อมรถ 

8.   บริษัท  ดีแทคไตรเน็ต จ ากัด 

  -เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 

6.5   การทอ่งเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียว / จุดดูงาน 

ต้าบลถ้้าพรรณรา มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

-แหล่งท่องเที่ยววัดถ้้าทองพรรณรา 

-แหล่งท่องเที่ยวส้านักสงฆเ์ขาภาวณาราม 

        -แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านทรายเพชร       

6.6   อุตสาหกรรม 

 ต้าบลถ้้าพรรณรา ยังไม่มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

        -ร้านขายของ(เซเว่น อีเลฟเว่น) 

กลุ่มอาชีพได้แก่ 

1. กลุ่มท้าเคร่ืองแกง  หมู่ท่ี 1 

  2. กลุ่มท้าเครื่องแกง  หมูท่ี่ 2 

  3. กลุ่มท้าเครื่องแกง  หมูท่ี่  3 
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  4. กลุ่มท้าน้้าเอกนประสงค์  หมูท่ี่  4 

  5. กลุ่มเล้ียงผ้ึงโพรงไทย  หมู่ที ่ 6 

   6. กลุ่มเล้ียงผ้ึงโพรงไทย  หมู่ที ่ 7 

  7. กลุ่มท้าเคร่ืองแกง  หมู่ท่ี 8 

   8. สถาบนัเงินทนุชุมชนบ้านปลายรา  หมู่ท่ี 2 

6.8  แรงงาน 

ต้าบลถ้้าพรรณรา  มปีระชากรประกอบอาชีพด้านแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 18.0ของประชากรทั้งหมด   

สามารถจ้าแนกตามช่วงอายุวัยแรงงาน  ดังนี ้

   ช่วงอาย ุ เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

เด็ก 0-14 ป ี 433 7.68 380 6.74 813 14.41 

วัยแรงงาน 15 ป-ี

59 ป ี

1,543 27.36 1,700 30.14 3,243 57.50 

ผู้สูงอายุ 659 11.68 925 16.40 1,584 28.09 

รวม 2,635 46.72 3,005 53.28 5,640 100.00 

*ข้อมูลจาก จปฐ.ประจ าป ี2561 

7. ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 

  7.1 การนับถือศาสนา 

          7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชน หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,9,10 นับถือศาสนาพุทธ 

  ประชาชน หมู่ท่ี 1 หมูท่ี่ 8  นับถือทั้งศาสนาพุทธ อิสลามและศาสนาคริสต ์

           โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังน้ี 

วัด   มีจ านวน   3    วัด/ 1  ส านักสงฆ์ ได้แก ่  

ที ่ ศาสนาสถาน ที่ตั้ง 

1 วัดควนกอ หมู่ที ่ 3  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

2 วัดมุขธาราม หมู่ที ่ 8  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

3 วัดถ้้าทองพรรณรา หมูที่  9  ต้าบลถ้้าพรรณรา 

4 ส้านักสงฆ์เขาพาวณาราม หมู่ที ่ 5  ต้าบลถ้้าพรรณรา 
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7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

วัฒนธรรมประเพณ ี

 ราษฎรในพื้นที่ต้าบลถ้้าพรรณรา  มีประเพณีวัฒนธรรมเหมือน ๆ  กับคนในภาคใต้ทั่ว ๆ ไป  ที่

นับถือพระพุทธศาสนา  และมีประเพณีวฒันธรรม  เช่น  เดือน  ๓  ท้าบุญให้ทานไฟ ,   เดือน  ๕  

อาบน้้าผู้สูงอายุ (วันข้ึนปีใหม)่  เดือน  ๘  วันเข้าพรรษา  เดือน ๑๐  ท้าบุญอทุศิให้ปูุย่าตายาย  (วัน

สารท)  ขนมเดือนสิบ  เดือน  ๑๑  วันออกพรรษา, ชักพระ  เดือน  ๑๒  ลอยกระทง  ปใีหม่ทา้บุญอวย

พรปีใหม่  นอกจากนั้นยังมปีระเพณีวัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ของคนภาคใต้  เช่น  การ

แต่งกาย  ภาษา  อาหาร  วัฒนธรรมการแชร์งาน  หรือการช่วยเหลือ  ความสามคัคี  และการละเล่น

พื้นบ้าน  เป็นต้น 

 ความเช่ือ  ชาวบ้านมีความเช่ือท่ีเกี่ยวกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู่ตามปุา  ภูเขา  บรรพบรุุษ  และ

พระภิกษุ  ซ่ึงมีการประกอบพิธี  กราบบูชาส่ิงเหล่านีต้ามฤดูกาล  เช่น  การตั้งเจ้าท่ีในฤดูผลไม้สุกตาม

สวนผลไม ้ หรือการตั้งเจ้าท่ีตามสวนเม่ือข้ึนไปท้าสวนหรือนอนค้างคืนตามสวน  เจ้าที่ที่ชาวบา้นเคารพ

หรือพระในวดั   

 ยังมีอดีตสมภาพของแต่ละวัดในต้าบลหลายรูป  พระพุทธรูปท่ีเป็นพระคู่วัดของแต่ละวัด         

มีชาวบ้านในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีความเคารพและมีความเชื่อไวส้ักการะบุชา  เปน็ที่พ่ึงทางใจ  ยามมี

ความทุกข์มีปญัหาส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจตั้งแตใ่นอดีต  และกลายเป็นความเช่ือท่ี

ปฏบิัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  แม้ว่าในปัจจุบันคนรุน่ใหมจ่ะมพีฤติกรรม  ความเช่ือในเรื่องเหล่านี

ลดลง  ท้าให้ความเชื่อเดิมลดลง  จึงกลายเป็นปัญหาของสังคม  ซ่ึงจะต้องแก้ไขให้ครบในหลาย ๆ ด้าน  

และมีความสมัพันธ์กันในชมุชนและหมู่บ้านต่อไป 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

  ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่โดดเด่น  คือ  

 กลุ่มเกษตร  หมู่ที่  9  บ้านถ้้าทอง  ศูนย์สาธิตการเกษตร 

  ภาษาถิน่ คือ  

ภาษาใต้พื้นเมอืง 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  -ข้าวไร่ 

  -เสื้อและกระเป๋าทีร่ะลึก 

8.ทรัพยากรธรรมชาต ิ

          8.1 น้ า  

            แหล่งน้ าธรรมชาติ  

  ล้าห้วย , ล้าน้้า  6  สาย  

  บึง ,  หนองน้้า  17  แห่ง 

  ล้าเหมือง  2  สาย 
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 แหล่งน้ าท่ีสร้างข้ึน 

  ฝาย   3  แห่ง 

  บ่อน้้าตื้น  -  แห่ง 

  บ่อโยก   -  แห่ง 

  ระบบประปาหมูบ้าน 22  แห่ง 

  ระบบประปาภูเขา -  แห่ง 

 8.2 ป่าไม ้

ในพื้นที่อยู่ในเขตปุาไม้เส่ือมโทรมบางส่วน 

           8.3 ภูเขา 

              ในพืน้ที่เปน็ท่ีราบระหว่างภูเขา 

9. อ่ืนๆ 

- 
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ส่วนที่ ๒ 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน  โดยแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความเป็นมา... 

๒.๒ วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย 

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพฒันา 
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การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมี

เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ้านาจรัฐ การด้ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของ

ชาติ การด้ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ

อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ

ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถใน

การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี

เกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย

กว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ้าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก้าหนดแนวทางการพัฒนา

ของทุกภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ้าเป็นจะต้องก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติใน

ระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณ

การ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน

สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึง

ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา

แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คน

ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น

กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย

มีสาระส้าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ

และช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ

ประชาคมโลกที่มตี่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส้าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลกัและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏริูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชัน่ 

สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรกัษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอ้ยภายใน ตลอดจนการบรหิารจัดการ

ความมัน่คงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก้าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงจ้าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม

ในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ

บริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการ

เป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา

ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ

แนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง 

ความเช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 

ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และ

เป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม

การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 

และในภาคบริการทีห่ลากหลายตามรปูแบบการด้าเนินชีวิตและการด้าเนินธุรกิจที่เปล่ียนไป รวมทั้งเป็น

แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท้าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี

ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 



30 
 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาตสาหกรรม 

ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา

เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น 

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ

อ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

และสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ 

นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของ

ไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้

เป็นรากฐานทีแ่ข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการ

คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย 

มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญ อาทิ  

(1)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือ

เร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหล่ือมล้้าไปสู่สังคมที่เสมอภาค

และเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญ อาทิ 
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(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้้า รวมทั้ง

มีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟแูละปูองกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้้า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญ 

อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
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ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตาม

ห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของ 

ประเทศ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการ

ประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก้าหนด

เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน้ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วน

ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก้าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก้าหนด 

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน

สามารถถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ 

ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก้าหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน้ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ 

รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคล่ือน

การด้าเนินการตามยุทธศาสตรช์าติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก้าหนดให้การด้าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุก

ระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท้า 

ยุทธศาสตร์ การน้าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก้ากับดูแล บริหาร

จัดการและการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้อง

มีความเข้าใจ สามารถก้าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์

ชาติ 

 1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

           1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด้ารงชีวิตส้าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต  

๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
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 2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 

๒.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่้าสุด  

๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   

๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพ่ิม

รายได้ต่อหัว    

๓.1.1  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ 

รายได้ใหม่   

3.1.๒  เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ แบ่งปัน

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

    3.1.๓  เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการ

คลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ

สินค้าและบริการ  

      3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส้าคัญ พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการความเส่ียงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้

ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ มาตรฐาน

และความปลอดภัยในตลาดโลก   

       3.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส้าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง

อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของ

ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม   

         ๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจ

ฐานบริการที่เข้มแข็งข้ึน รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน              

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้

สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม

ผู้ประกอบการ   

       ๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
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       ๓.๒.๘   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน

บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

 ๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบให้มี       

ประสิทธิภาพ  

 ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  

 ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก      

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

 5. ด้านความมั่นคง 

 ๕.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน

ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  

 ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก้าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัย

ทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ   

 ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 

ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   

 ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

  6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเลก็ มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  

 6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน

ท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    

 6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  

 7.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ้านวยความสะดวกด้วยความ 

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  

 7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ้านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี

กลไก ก้ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  
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 7.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 

พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

 7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้ง

ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ 

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  

 7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้้าประปาทั้งในเชิง 

ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้้าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการ

บริหารจัดการการประกอบกิจการน้้าประปาในภาพรวมของประเทศ  

 7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดการน้าเข้า

จาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น

ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  

  ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน้าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

 ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพส่ิงแวดล้อม   

 ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้

สามารถ ด้าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

 ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  

 ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส้าหรับคนทุกกลุ่ม  

 ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม     

 และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

 ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท้าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเช่ือมโยงส้าคัญ         

ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของไทย  

 ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น         

ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
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 ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน          

กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

THAILAND  ๔.๐ 

 รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน้า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย

แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก้าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศ

รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหล่ือมล้้า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่

สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เปูาหมายเพ่ือน้าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 

 ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจาก

เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่

มุ่งเน้นแรงงานราคาต่้า เช่น ส่ิงทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงการพัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจสูงสุดเฉล่ียถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อป ี

 เหตุผลส้าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจงัมาก่อน และไม่เคยมกีาร

พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้้าของโอกาส ซ่ึง

ในช่วงนีร้ัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซ่ึงต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลัง

ที่เรยีกกว่าพลังประชารัฐในการขับเคล่ือนไทยแลนด์ ๔.๐ 

 ๓ กลไกขับเคล่ือนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคล่ือน (Engines of Growth) ชุดใหม ่

ประกอบด้วย 

 ๑) Productive Growth Engine ซ่ึงเปูาหมายส้าคัญเพ่ือปรับเปล่ียนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี

รายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด

สร้างสรรค ์

 กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การ

บริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้าน

การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนใน
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โครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นการตอบโจทย์ความ

พยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยก้าลังเผชิญอยู่ 

 ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 

โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดข้ึน 

 โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนา

เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและ

ความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ้านวยต่อการท้าธุรกิจ การส่งเสริม

และสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้าง

งานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะ

และการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปล่ียนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษี

ให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความ

เหลื่อมล้้าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

 ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค้านึงถึงการพัฒนา

และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของ

การพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 

 โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค้านึงถึง

ความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค้านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด

ความสูญเสียที่เกิดข้ึนทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส้าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลา

เดียวกัน 

 ทั้ง ๓ กลไกขับเคล่ือน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่าง

มั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซ่ึงถื อเป็นเปล่ียนโมเดล

เศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดย

มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  ซ่ึงรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยี

ของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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๑.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาภาคใต“้ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพกัผ่อนตากอากาศระดับโลก  เป็นศูนย์กลาง

ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้้ามนัของประเทศ  และเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการค้าการลงทุนกับ

ภูมิภาคอ่ืนของโลก  ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ  

ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ พฒันาการท่องเที่ยวของภาคให้เปน็แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน้าของโลก   

ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ พัฒนาอตุสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้้ามนัแห่งใหม ่ของ 

ประเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง 

สถาบัน เกษตรกร  

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนนุการท่องเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

และการเชื่อมโยงการค้าโลก   

ยุทธศาสตรท่ี์ 5  อนรุักษ์  ฟื้นฟ ูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

เป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี์ 6  พฒันาพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 

2564 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเท่ียวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส์ท่ีสมบูรณ์  เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ”   

          พนัธกิจ (Mission) 
1. พัฒนา การผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการปาล์มน้้ามนัยางพาราและไม้ผล 

2. พัฒนาการประมง การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าเศรษฐกจิ รวมถึงการปศุสตัว์ที่สามารถสร้างความโดด

เด่น 

  3. พัฒนาทรพัยากรการทอ่งเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย การบริหารจัดการ   

และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจงัหวัด  

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุ่ม

จังหวัด 

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี 

 



39 
 

เป้าประสงคร์วม 

1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มน้้ามนั ของประเทศ 

2. เป็นกลุ่มจงัหวัดชั้นน้าด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ 

ที่มีความโดดเด่นในพื้นที ่

  3. กลุ่มจังหวดัเป็นสถานทีท่อ่งเที่ยวนานาชาต ิทีม่ีคณุภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการ

ท่องเทีย่ว 

4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ท่ีมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนา 

ด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม 

5. กลุ่มจังหวดัมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ ์มีส่ิงแวดล้อม สภาพสังคมที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกจิหลัก(ปาล์ม

น้้ามนั ยางพารา  ไม้ผล) 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเล้ียงสัตวน์้้าเศรษฐกจิ และ

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีความโดดเด่นในพืน้ที่ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3  พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเท่ียวนานาชาติ ทีม่ีคุณภาพ และมีความ

หลากหลายของรูปแบบการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการ

พัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5  การพัฒนาสู่การเปน็เมืองสีเขียว และสังคมคณุภาพ 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดนครศรธีรรมราช 

2.2  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด 

           1. วิสัยทัศน ์ 

   “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยนื” 

2.   จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  

  จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก้าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใ์น

ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก้าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเดน็ ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวฒันธรรม  สงบสขุ  น่าเที่ยว 

2. เมืองเกษตรนวตักรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 

3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 
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  3.  เป้าหมายการพัฒนา  

          1.  เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 

 2. เพ่ิมรายได้จาการท่องเทีย่ว 

 3.  ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมได้รบัการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

 4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด้าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

5.  ศิลปวฒันธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเน่ือง 

4. ประเด็นการพฒันา 
1.  การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม                

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแขง็ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ 

การบริหารจดัการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 

1.1  เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ท่องเที่ยวเกษตร และเกษตร

อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้รบัการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 256

5 

2.1  เป็นเมือง

เกษตรสุขภาพ 

เกษตรคุณภาพ 

เกษตรนวัตกรรม 

ทอ่งเที่ยวเกษตร 

และเกษตร

อุตสาหกรรม 

2.1.1 จ้านวน

ผลิตภัณฑ ์

ที่เกิดจากการใช้

เทคโนโลยีนวัตกรรม/1 

1 1 1 1 1 1 1 

2.1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของรายได้จาก

ผลิตภัณฑ ์

N/A N/A 10 15 20 25 25 
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สีเขียวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ได้รับ 

การจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ที่ใชเ้ทคโนโลยี 

นวัตกรรม/รอ้ยละ 25 

2.1.3 จ้านวนแหล่งน้้า

ชุมชนท่ีเพิ่มขึน้/45 

13 10 27 13 9 9 9 

2.1.4 รอ้ยละที่เพิ่มขึ้น

ของโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านคมนาคมขนส่งได้รับ

การปรับปรุงและพัฒนา/

รอ้ยละ 20 

4 4 4 4 4 4 4 

2.1.5 รอ้ยละ 5 ของ

สถานประกอบการที่

ได้รับการรับรอง

อุตสาหกรรม 

สีเขียว/รอ้ยละ 5 

5.18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3. กลยุทธ ์

 3.1  พัฒนาสินค้าเกษตร บริหารจัดการน้้าและบริการทางการเกษตร การเรียนรู้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

 3.2  พัฒนาระบบการท่องเที่ยวเกษตรท่ีได้มาตรฐานบนปจัจัยพื้นฐานด้านการเกษตรท่ีมี

คุณภาพ 

          3.3  พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรปู และพฒันาผลผลิตต่อ

ยอดเป็นเกษตรอตุสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการ

ผลิต การตลาดและการกระจายสินค้าทางการเกษตร 

  3.5  พัฒนาระบบโลจิสตกิส์ รองรับการเปน็เมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจาย

สินค้าทางการเกษตร 

 3.6  ส่งเสริมสถานประกอบการอตุสาหกรรมของจงัหวัดให้พฒันากระบวนการผลิตที่มี

มาตรฐานและเป็นอตุสาหกรรม นวตักรรมสีเขียว 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 

การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 

     1.1 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

1.2 แหล่งท่องเที่ยวได้รบัการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

1.3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
 

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 เพิ่มรายได้จาก

การทอ่งเที่ยว 

 

2.1.1 รอ้ยละของ

รายได้จากการ

ทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น/ 

รอ้ยละ 15  

14,46

5 ลา้น

บาท 

15,5

79 

ล้าน

บาท 

15 15 15 15 15 

2.2 แหล่งทอ่งเที่ยว

ได้รับการพัฒนาให้

ได้มาตรฐาน 

2.2.1 จ้านวนแหล่ง

ทอ่งเที่ยวได้รับการ

พัฒนาให้ได้มาตรฐาน/ 

10 แห่ง 

3 2 2 2 2 2 2 

2.3 เพิ่มศักยภาพ

บุคลากรด้านการ

ทอ่งเที่ยว 

2.3.1 จ้านวน

บุคลากรด้านการ

ทอ่งเที่ยวที่ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ/ 

ไม่น้อยกวา่ 1,00 คน 

210  300 5,000 200 200 200 200 

3. กลยุทธ ์

  3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที ่แหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ้านวยความสะดวกเพ่ือการ

ท่องเทีย่ว ท่ีได้มาตรฐาน 

 3.2  พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสรมิสร้างโอกาส

และศักยภาพการแข่งขนั ในตลาดการท่องเที่ยว 
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 3.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและส่ือสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ช่ือนคร

สองธรรม “ธรรมะและธรรมชาติ” 

 3.4  พัฒนาศักยภาพและยกระดบัคุณภาพบุคลกร แรงงานรองรับการท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน

เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 

 3.5  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพื่อสนบัสนุนการ

ท่องเทีย่ว 

   ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 

 1.1  ทรัพยากรธรรมชาติ น้้า ส่ิงแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพและใช้อย่าง

ยั่งยืน 1.2  การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1  

ทรัพยากรธรรมชาติ 

น้้า สิ่งแวดล้อมได้รับ 

การจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพและใช้

อย่างยั่งยืน 

2.1.1 รอ้ยละของพื้นท่ี 

สีเขียวเพิ่มขึ้น/รอ้ยละ 2 

0.02 0.08 2 2 2 2 2 

2.1.2 ร้อยละของขยะ

มูลฝอยที่น้ากลับมาใช้

ประโยชน์/รอ้ยละ 30 

N/A 38.04 44.84 30 30 30 30 

2.1.3 จ้านวนของ

องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นที่ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพในการ

จัดการภัยพิบัติ/40 

20 25 29 32 38 40 40 

2.2 การจัด

การพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

และใช้อยา่งประหยัด 

 

2.2.1 ร้อยละของการ

ใชพ้ลังงานลดลง/ 

รอ้ยละ 3  

1.08 2.76 3 3 3 3 3 

2.2.2 การใชพ้ลังงาน

ทดแทนเพิ่มขึ้น/80 toe 

N/A N/A 20 20 20 20 20 
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3. กลยุทธ ์

  3.1  พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้้า และส่ิงแวดล้อมในชุมชนรองรับ

ก า ร เ ก ษ ต ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า จั ง ห วั ด โ ด ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ทุ ก ภ า ค ส่ ว น 

 3.2  อนุรักษ์ ปูองกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เติมความสมบูรณ์ในระบบ

 3.3  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน 

3.4  ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง 

พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน  

     ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 

การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 

 1.1  ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 

 1.2  การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 

 1.3  ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ประชาชนได้รับ

สวัสดิการพื้นฐาน

อย่างทั่วถงึมีคุณภาพ

ชวีิตที่ดี และมีความสุข 

2.1.1 ดัชนีความ

มั่นคงของมนุษย/95 

80 80 80 85 90 95 95 

2.2 การศึกษามี

คุณภาพ ทัดเทียมกับ

คา่มาตรฐานการศกึษา 

 

 

2.2.1 ค่าเฉลี่ย

คะแนน  

O-net ม.3/60  

35.82 

 

34.64 

 

40 

 

45 

 

50 

 

55 

 

60 

2.2.2 ปีการศึกษา

เฉลี่ยของคนจังหวัด

นครศรีธรรมราช สูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ประเทศ/9.7  

9.50 N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 9.7 
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2.3 ชุมชนเข้มแข็ง

ตาม 

แนวปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง 

2.3.1 รอ้ยละของ

ชุมชนเข้มแข็งตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง/ร้อยละ 60 

30 35 40 45 50 55 60 

3. กลยุทธ ์

3.1  พัฒนาคนคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของ

ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.2  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 

3.3  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน  สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่

ชุมชนเข้มแข็ง” 

 3.4  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 

 3.5  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 

การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 

 1.1  สังคมปลอดยาเสพติด 

 1.2  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 สังคมปลอดยา

เสพติด 

2.1.1 รอ้ยละของ

หมู่บา้น/ชุมชน

เอาชนะปัญหายา

เสพติดอยา่งยั่งยืน/

รอ้ยละ 55 

25 30 35 40 45 50 55 

2.2 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน และมี

2.2.1 อัตราการ

ลดลงของคดี

อาชญากรรมทุก

80 80 80 85 90 95 95 
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คุณภาพชวีิตที่ดี ประเภท/รอ้ยละ 95 

2.2.2 อัตราการ

ลดลงการเกิด

อุบัตเิหตุ/ 

รอ้ยละ95 

75 75 75 80 85 90 95 

3. กลยุทธ ์

  3.1  จัดให้มีการปูองกัน ปราบปราม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะยาเสพติด      

อย่างยั่งยืน 

          3.2  พัฒนาสร้างระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 

  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 

 1.1 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 

เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ศลิปวัฒนธรรม

และประเพณีมีการ

สืบสานอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

2.1 ระดับความส้าเร็จ

ของการด้าเนินงาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีสืบสาน 

อย่างต่อเน่ือง/ระดับ 5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

*ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

3. กลยุทธ ์

  3.1  พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาแผ่นดิน ให้มี

ความยั่งยืน สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ชุมชนและจังหวัด 

          3.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม *  พิจารณาจากระดับ

ความส้าเร็จของการด้าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ป ลูกฝังให้ประชาชน รัก

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิสัยทัศน ์

“องค์กรหลักในการพฒันา  ยึดหลักธรรมมาภบิาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  (พ.ศ. 

2561-2564) ได้ก้าหนดข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความ 

พอเพียง” ตามแนวพระราชด้าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจฯ มาตรา 32(1) 

รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2559- 

2561 ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1 วิสัยทัศนก์ารพัฒนาต าบลนาถ้ าพรรณรา   

            “องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา  

                      บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   

                            ปฏิบัตงิานตามนโยบายของรัฐ 

                                 พัฒนาท้องถ่ินสู่ความย่ังยืน” 

2.2  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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แนวทางการพัฒนา 

1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในหมู่บ้าน ต้าบล ให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยทั่ว

ทุกหมู่บ้านรวมทั้งซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบคมนาคมที่มีอยู่เดมิให้อยู่ในสภาพเรยีบร้อยใช้การได้ในทุก

ฤดูกาล 

1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

ทั่วทุกหมู่บ้าน รวมทั้งซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้พร้อม

บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

          1.3  พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคและสาธารณูปโภคและการเกษตร 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

           แนวทางการพัฒนา 

           2.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาอบรมด้านอาชีพในท้องถ่ิน 

 

           2.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  

           2.3  รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ 

           2.4  พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาส ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ออกก้าลังกาย จัดหาสถานที่ 

จัดกิจกรรมออกก้าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

          2.5  ส่งเสริม การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

          2.6  สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึนและพ่ึงตนเองได้ 

          2.7  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปูองกัน

บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

          2.8  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้หรอืปลูกปาุ ฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

และบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ต้นน้้าและลุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ           

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                          

             แนวทางการพัฒนา 

3.1  พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ ส่งเสริมด้านการตลาด การจัดจ้าหน่ายสินค้า และ

สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

          3.2  ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้

ตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง 

          3.3  ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร และส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
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          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

          แนวทางการพัฒนา 

4.1  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน  

ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชนลด

ขั้นตอน การท้างานเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

4.2  พัฒนาและส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม

ประเมินผล 

4.3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ ใน

การปฏิบัติราชการ 

  2.3 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆในพื้นที่ เช่นถนน สะพานรางระบายน้้าท่อลอด

เหลี่ยม ท่อ คสล.หอกระจายข่าว ระบบน้้าอุปโภค 

บริโภค อาคารต่างๆ สิ่งกอ่สรา้งในฌาปนสถาน ปูาย

จราจร กระจกโคง้ปูองกันอุบัตเิหตุ ไฟกระพรบิ ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ 

เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้

ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้าน

สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ ์

ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการ

หรือหน่วยอ่ืนของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการ

กุศล องค์กรที่จัดตั้ งตามกฎหมาย เ พ่ือด้าเนิน

โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯการปูองกันและระงับ

โรคติดต่อตา่งๆควบคุมปอูงกันโรคระบาดในพื้นที่ 

- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์ประเพณ ี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด้าเนินการ 

อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม 

เช่น -โครงการประเพณวีันสารทเดือนสิบ 

     -โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น 

     -โครงการรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ 

     -โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟูประเพณีต่างๆ  
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     -โครงการสวดมนต์ข้ามปีฯลฯ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

ให้แก่ อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้

ปลูกจิตส้านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 

ส ม า น ฉั น ท์  เ พ่ื อ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ช า ติ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯพัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุน การศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข

ของหมู่บ้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ถ้้า

พรรณราสรา้งเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ

แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 

ปลูกต้นไม้ในปุาชุมชนปุาต้นน้้า ปุาสาธารณะ ปลูก

หญ้าแฝกอนุ รั กษ์ฟื้ นฟู แหล่ งต้นน้้ าสร้ างและ

ซ่อมแซมฝายชะลอน้้าตามพระราชด้าริฯเป็นต้น 

- การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

มีความยั่งยืน 

- ปอูงกันและแก้ไขปัญหาขยะ มลพิษและสิ่งปฏิกูล 

- ส่งเสริมการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การตลาดและการแกไ้ขปัญหาราคาผลผลิต 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์ 

กรรมพัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

ต้าบลถ้้าพรรณราและอ้าเภอถ้้าพรรณรา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

- เ พ่ื อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

- พัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพขององค์กร 
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2.4 กลยุทธ ์

1.  จัดใหม้ีและบ้ารุงรักษาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณปูการ 

2.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 

3.  จัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย 

4.  การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

5.  จัดใหม้รีะบบรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.  คุ้มครอง ดูแล บ้ารุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ 

7.  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการประกอบอาชีพ 

8.  การส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยว 

9.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถิ่น 

10.  สร้างองค์กรให้ทันสมยั รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา 

1.  การคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 

2.  มีแหล่งเรยีนรู้  สถานศกึษาที่มีคุณภาพ 

3.  ส่งเสรมิให้ประชาชนยดึมั่นในหลักคา้สอนของศาสนา อนรุักษ์ไว้ซ่ึงศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญา ทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอันดี 

4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

5.  เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส สามารถพึง่พาตนเองได้ 

6.  เกิดความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่และสามารถช่วยเหลือได้ทนัท่วงทีเม่ือเกิดสาธารณภัย 

7.  อนุรักษ์ พัฒนาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม

และยั่งยนื 

8.  ประชาชนมีงานท้าและมีรายได้เพิ่มมากข้ึน 

9.  ส่งเสริม ผลักดัน แหล่งท่องเท่ียวในต้าบลให้เป็นที่รู้จัก 

10. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ 

11. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 

2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา มุ่งพฒันา 5 

ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 

 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



52 
 

1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี (Man) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. เป็นองค์กรที่สามารถก้าหนดแนวทางใน

การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับ

ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

2. ประชากรร้อยละ 70 ของต้าบลถ้้าพรรณ

ราประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท้ าสวน

ยางพารา ปาล์มน้้ามัน สวนผลไม้ 

3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ให้

ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน 

 4. มีแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่สามารถพัฒนา

ให้เกิดประโยชน์แกป่ระชาชน 

5. พื้นที่อยู่ใกล้ตัวอ้าเภอถ้้าพรรณรา การ

เดินทาง การตดิต่อสื่อสารสะดวก 

1. ทอ้งถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน

ทอ้งถิ่น 

 2. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือ

บริหารงานและพัฒนาได้ครอบคลุมการพัฒนาทอ้งถิ่นในทุกด้าน 

3. มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด วาตภัยอุทกภัยและภัยแล้งซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร และคุณภาพชีวติของประชาชน 

4. การพัฒนาทางด้านการเกษตรขาดการบูรณาการของทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง (เกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ) ท้าให้การพัฒนา

ศักยภาพและการแก้ไขปัญหาไม่เป็นรูปธรรมและขาดประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ 

5. ขาดการพัฒนาระบบตลาดสินคา้เกษตร ระบบการขนส่งสินคา้/ 

โลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินคา้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 
โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ท้าให้ขนาดตลาดสินค้าการเกษตรใหญ่ขึน้ 

 2. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการ

กระจายอ้านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้

อิ ส ระแก่ท้ อ งถิ่ น ในการบริ หารจั ดการ

งบประมาณและบุคลากรของทอ้งถิ่น 

 3. นโยบายรัฐบาลให้ความส้าคัญในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน 

และด้านอาหารปลอดภัย 

 4. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้ความส้าคัญ

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 5. กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

รว่มในการบรหิารจัดการด้านต่างๆ 

 6. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บทบาท ในการ

จัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

 7. นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แต่ละ

ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่นพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ระดับสากล 

1. นโยบายการแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรไม่มีความชัดเจน

และไม่เป็นรูปธรรม 

 2. ราคาน้้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตสินค้าเกษตร 

 3. การเกิดปัญหาภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น 

 4. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกไมส่ามารถควบคุมและคาดคะเน

ได้ ท้าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีพ

และการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ 

 5. ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท้าให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายแรงงานและอาจเกิดโรคระบาด 

6. กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ

อินเตอร์เน็ต ท้าให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไป เกิดปัญหาสังคม เช่น ติด

เกมส์ เล่นการพนัน และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส่งผลต่อสุขอนามัย เชน่ โรคอ้วน ความดัน โรคหัวใจ 
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ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์

1. มีแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่สามารถพัฒนา

ให้เกิดประโยชน์แกป่ระชาชน 

1. การส่งเสริมให้น้าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมากมายมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกจิและชวีิตประจ้าวัน 

2. จัดท้าโครงการประสานหน่วงงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน้าทรัพยากรมา

ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. มีการตั้งงบประมาณแบบสมดุลมาโดยตลอด ท้าให้การ

บริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและมีปัญหา 

 

.ปัจจุบันขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ e-

laas 

2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆใน

อดีตมีจ้านวนมาก จนท้าให้หน่วยตรวจสอบเช่น สตง. 

มองว่าเป็นองคก์รที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน 

3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้าน

เป็นเกณฑ์ ไม่ได้น้าเอาปัญหาและความต้องการเป็น

เกณฑ ์

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ในการเป็น อบต.ต้นแบบ ด้าน

สวัสดิการสังคม 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเม่ือ

เทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบ

อาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบ

สาธารณสุขมูลฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. การด้าเนินงานดา้นสังคม สวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท้าให้ประหยัด

งบประมาณในด้านนี้ สามารถน้างบประมาณไปเสริมในด้าน

อ่ืนๆที่ยังเป็นจุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถใช้ระบบ e-laas.ในขณะ

ที่มีทรัพยากรบุคคลอย่างจ้ากัด 

2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้

อย่างไร 

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพยสิ์น วัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (Material) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1.มีระบบประปาที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธภิาพทั่วถึงทัง้ต้าบล 

2.มีรถจัดเก็บขยะและสิ่งปฏกิูล 

1.ที่ท้างานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา

ติดต่อราชการ 

2.ไม่มีพนักงานขับรถประจ้าที่มีหน้าที่ขับ  รถจัดเก็บ
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3.มีรถดับเพลิงไว้ชว่ยเหลือประชาชนได้ทันทว่งท ี ขยะและสิ่งปฏิกูล 

3.ขาดบุคคลากรปฏิบัติงานด้านปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคาแพงจาก 

อปท.ข้างเคยีง เช่น  รถกระเช้า  

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอรท์ี่มีอยูเ่ริ่มช้ารุดและล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีระบบประปาที่สามารถ 

2. ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงทั้ง

ต้าบล 

1. จะมีวิธีน้าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยขน์ 

อปท.ได้อย่างไรภายใต้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่าง

จ้ากัดจ้ากัด 

4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. การถ่ายโอนงานด้านการศึกษาท้าให้ อปท.ใกล้ชิดกับ

การศึกษามากขึน้ มีองคค์วามรู้ด้านการศึกษามากขึ้น 

1. การถ่ายโอนงานด้านการศึกษาท้าให้มีภาระในการ

บริหารงานและการปฏิบัติงานมากกว่าองค์กรที่ไม่

การถา่ยโอนงานด้านการศึกษา 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวมหนังสือสั่ง

การต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบสารสนเทศตา่งๆ  

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม

ความต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลัง

เดียว รัฐใหก้ารชว่ยเหลือไม่ได้ เป็นต้น 

2.  ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ ไม่ชัด เจนของ

ส่วนกลางในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็ก

ปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหาร

กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น 

3.ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง

เข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหา

ระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางก้าหนดมามีปัญหา

ในทางปฏิบัต ิเช่น ปัญหาฉดีวัคซีนโรคพิษสุนัขบา้ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์

1.มีองคค์วามรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษามากกว่า 

อปท.อ่ืนๆ 

1. จะท้าให้บุคลากรมีความรู้เร่ืองระเบียบกฎหมายให้

ถ่ อ ง แ ท้ เ พ่ื อ ก า ร ปรั บ ใ ช้ ใ น พื้ น ที่ ใ ห้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธภิาพได้อยา่งไร 
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1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนท่ี ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. มีทรัพยากรทางธรรมชาติหลายชนิด เช่นไม้ยางพารา 

สภาพพื้นที่เป็นปุาเขา เป็นแหล่งต้นน้้าและหินที่ หมู่ที่  1 

สามารถน้ามาจ้าหน่ายเป็นหินลับมีดกรีดยางพาราได้ และ

เป็นที่ไหลผ่านของแม่น้้าตาปี ซึ่งมีน้้าไหลผ่านตลอดทั้งป ี

ท้าให้เหมาะแก่การท้าการเกษตรหลายหมู่บ้านในต้าบล 

ถ้้าพรรณรา 

2. มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอ้าเภอ จังหวัด คือ 

หมู่บา้นทา่กะได หมู่ที่ 6 

3. มีขนาดพื้นที่ประมาณ 32.29 ตารางกิโลเมตร ไม่ใหญ่

เกินไป ท้าให้การบรกิารสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง 

1. มีผูป้ระกอบการดูดทรายจากแม่น้้าตาปีขึน้มา 

จากแม่น้้าซึ่งอาจท้าให้เกิดการพังทลายของดิน

บริเวณริมตลิ่ง 

2. มีทางแยก ที่ไม่มีสัญญานไฟจราจรเป็นอันตราย 

1 แห่ง  

3. พื้นที่บางหมู่บ้านเป็นพื้นที่การคมนาคมยังไม่

สะดวกในช่วงฤดูฝนมักเกิดการช้ารุดจากปัญหาฝน

ตกชุก 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การเข้าสู ่AEC จะท้าให้เกดิช่องทางในการส่งเสรมิการ

ทอ่งเที่ยวเชงิธรรมชาติในพื้นที่ สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรใน

พื้นที่ 

1.มีถนนหลายสายในพื้นที่ที่เป็นทรัพย์สินของ

หน่วยงานอ่ืน เชน่ กรมทางหลวงชนบท องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับถนน

ได้รับการแกไ้ขที่ล่าช้า 

2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้

ทอ้งถิ่นแต่ไมถ่่ายโอนงบประมาณให้ทอ้งถิ่นเพ่ือเป็น

คา่บริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น

แต่ไม่ถา่ยโอนงบประมาณเพื่อบ้ารุงรักษาซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์

1.ท้าเลที่ตั้งของต้าบลมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแกก่าร

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชงินิเวศ 

1. การท้าอย่างไรเพ่ือบรหิารจัดการกับปัญหาคนไร้

สถานะทางทะเบยีน ยาเสพติด โสเภณีเด็ก เด็กไม่เข้า

ศึกษาในสถานศึกษา ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสาร

สิทธิ 

2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พรอ้มจะ

ด้าเนินการ 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
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- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีพ้ืนที่ในต้าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให ้ อปท. 

3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดบัภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มี

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท้าให้มีผลประโยชน์

อ้านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน และการน้าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้า

บางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน้าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปน็รปูธรรม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2558 ณ วันนัน้จะท้าใหภู้มิภาคน้ีเปลีย่นไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ

แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเปน็ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

2. การเปน็ภูมิภาคทีม่ีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

3. การเป็นภมูิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

4. การเป็นภมูิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณราได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ้านวน 8 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบ

ต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะ

นักท่องเที่ยว คนท้างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส้าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มี

ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ้าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลนาถ้้าพรรณรา ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ 

รวมทั้งร่วมบูรณาการการท้างานผู้น้าชุมชน ที่ในพื้นที่  เ พ่ือน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้าน

อุตสาหหกรรมและการท่องเที่ยวดังกล่าว 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ้านวนมากมากข้ึนปัญหา

การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท้างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัม 

เกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปญัหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ

อาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท้าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้

กฎหมาย การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา ต้องให้ความส้าคัญกับการจัดระเบียบชุมชน

สังคมและความสงบเรียบร้อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความ

แตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากข้ึนทั้งโดยตั้งใจและความ

ไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงาน

ต่างด้าวที่เข้ามาท้างานในไทยมากข้ึน ด้านการศึกษาภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความ

เช่ียวชาญในการส่ือสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา 

จึงต้องเริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน้าครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับ

ชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพ่ือน้าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะ

ในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส้าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่

ส้าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคล่ือนย้าย

แรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของ

โรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ ด้านศาสนาอาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติ

ที่เดินทางเข้ามาในไทยมากข้ึน เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการ

กระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่ เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น ด้านวัฒนธรรมประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน การบุกรุกพื้นที่ปุาอาจมีมากข้ึน ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจ้านวนประชากรท้าให้ที่ท้ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขาย

ที่ดินให้นายทุนแล้วไม่มีที่ท้ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามา

ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้า

สัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญอ่ืนๆ เป็นต้น 
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 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล้าพัง

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้าน

การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซ่ึงต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการ

ท้านิติกรรมต่างๆซ่ึงเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ้ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าท่ี 

ภาครัฐจ้าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่ส่ือสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าพรรณรา  มีความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

วสิัยทัศน์องค์การบรหิารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา     
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 ส่วนที่ 3  

 

 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ด้าน 

 

แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวิต 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส้านักงานปลัด กองชา่ง, 

กองคลัง 

รักษาความสงบ

ภายใน 

ส้านักงานปลัด ส้านักงานปลัด กองชา่ง, 

กองคลัง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

การศกึษา ส้านักงานปลัด กองคลัง 

สาธารณสุข ส้านักงานปลัด กองชา่ง, 

สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

ส้านักงานปลัด กองชา่ง, 

สังคมสงเคราะห์ ส้านักงานปลัด กองคลัง 

การด้าเนินงานอื่น งบกลาง ส้านักงานปลัด กองชา่ง, 

2 การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส้านักงานปลัด กองชา่ง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

เคหะและชุมชน กองชา่ง ส้านักปลัด, 

กองคลัง 

สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

ส้านักงานปลัด กองชา่ง 

อุตสาหกรรมและการโยธา กองชา่ง ส้านักปลัด, 

กองคลัง 

การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ส้านักปลัด กองชา่ง, 

กองคลัง 

การเศรษฐกจิ การพาณิชย์ กองชา่ง ส้านักปลัด, 

3 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ 

การเศรษฐกจิ การเกษตร ส้านักงานปลัด กองชา่ง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

ส้านักงานปลัด กองชา่ง 

4 การพัฒนาด้าน

การศกึษา  ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและ

กฬีานันทนาการ 

บริการชุมชนและ

สังคม 

ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ส้านักงานปลัด กองชา่ง 

การศกึษา ส้านักงานปลัด กองคลัง 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
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ที ่

 

ยุทธศาสตร์ 

 

ด้าน 

 

แผนงาน 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

5 การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกจิ การเกษตร ส้านักงานปลัด กองชา่ง,      

กองคลัง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน ส้านักงานปลัด กองชา่ง,      

กองคลัง 

6 การพัฒนาด้าน

การเมืองการ

ปกครองการ

บริหารงาน 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป 

 

ส้านักงานปลัด กองชา่ง,      

กองคลัง 

บริการชุมชนและ

สังคม 

สร้างความเข้มแข็งชุมชน ส้านักงานปลัด กองชา่ง,      

กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

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

จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโครงการ

ด้านโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

            

1.1.แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

 

- - - - 19 14,100,000 68 51,200,000 68 51,200,000 155 121,650,000 

1.2แผนงานการ

พาณชิย ์

 

- - - - 9 4,385,000 51 23,505,000 51 23,505,000 111 51,395,000 

1.3.แผนงานเคหะ 

และชุมชน 

 

 

- - - - 2 300,000 2 300,000 2 300,000 6 900,000 

รวม - - - - 30 18,785,000 121 74,005,000 121 74,005,000 281 173,945,000 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร ์

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

จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

2.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านสังคม

และส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 

            

2.1แผนงาน

การศึกษา 

- - - - 20 5,801,362 23 8,601,362 23 8,601,362 63 23,004,086 

 

2.2แผนงานรักษา

ความสงบภายใน 

- - - - 9 1,370,000 21 15,000,000 21 15,000,000 51 31,370,000 

2.3แผนงาน

สาธารณสุข 

- - - - 10 640,000 11 670,000 11 670,000 32 1,980,000 

2.4แผนงานสงัคม

สงเคราะห ์

- - - - 3 110,000 4 150,000 4 160,000 11 420,000 

2.5แผนงานสรา้ง

ความเข้มแขง็ของ

ชุมชน 

- - - - 4 410,000 6 910,000 6 910,0000 16 2,230,000 

2.6แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 

- - - - 13 575,000 13 575,000 13 575,000 39 1,725,000 

2.7แผนงาน

การเกษตร 

- - - - 3 160,000 5 310,000 7 720,000 15 1,190,000 

2.8แผนงบกลาง - - - - 4 12,556,000 4 13,612,000 4 14,662,000 12 40,830,000 

รวม - - - - 66 21,622,362 87 39,828,362 89 49,488,362 239 102,749,086 
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ยุทธศาสตร ์

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

จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

3.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

พัฒนาเศรษฐกจิ 

            

3.3แผนงานการ

พาณชิย ์

- - - - - - 1 150,000 1 150,000 2 300,000 

3.1แผนงานสร้าง

ความเข้มแขง็ของ

ชุมชน 

- - - - 2 80,000 2 80,000 2 80,000 6 240,000 

3.2แผนงาน

การเกษตร 

- - - - 2 50,000 3 80,000 3 80,000 8 210,000 

รวม - - - - 4 130,000 6 310,000 6 310,0000 16 7650,000 

4.ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

บริหารจัดการฯ 

            

4.1แผนงานบรหิาร 

งานทั่วไป 

- - - -  17 2,040,000 16 1,285,000 16 1,285,000 49 4,610,000 

4.2แผนงานเคหะ 

และชุมชน 

- - - - 3 290,000 3 265,000 5 13,220,000 11 13,775,000 

4.4แผนงานงบกลาง - - - - 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

รวม - - - - 21 2,350,000 20 1,570,000 22 13,368,000 63 18,445,000 

รวมทั้งสิ้น     121 42,887,362 234 115,713,362 238 134,328,362 555 298,889,086 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ยุทธศาสตร์จังหวดันครศรีธรรมราช  ที่   1  การบริหารจัดการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรสู่มาตรฐานนครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่   3  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพฒันา  1  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน        

:  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

สายในอา่ว หมู่ที ่1 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

สายในอา่ว 

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสรา้ง

ถนนลาดยางแบบแอส

ฟัลทต์ิกคอนกรตีสาย

คลี่ประชารักษ ์หมูท่ี่ 1 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนลาดยาง 

ตามแบบ

แปลนอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

สายปักธงชยั หมูท่ี่ 1 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล. 

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

ซอยทา้ยเหมือง  

หมู่ที่ 1 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

ซอยทา้ย

เหมือง 

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

5. โครงการขยายไหล่ทาง

คอนกรตีเสริมเหล็ก

สายนาตีน – โพธิ์

ประสิทธิ ์

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ไหล่ทางสาย

นาตีน-โพธิ์

ประสิทธิ์ตาม

แบบแปลนที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

6. โครงการปูทับผวิจราจร

แบบแอสฟัลท์ตกิคอน 

กรตี สายปลายรา-

แพรกกลาง 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนลาดยาง

สายปลายรา-

แพรกกลาง 

แบบแปลน

ตามที่ อบต.

ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

ซอยชอ่งปราง หมูท่ี่ 2 

เพ่ือการ

พัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

ซอยชอ่งปราง

แบบตามที่

อบต.ก้าหนด 

 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

ซอยปลักหมู หมูท่ี่ 2 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

ซอยปลักหม ู

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

ซอยสุวรรณณรงค์   

หมู่ที่ 2 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

ซอยสุวรรณ

ณรงค ์

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

ซอยยวนปลา หมู่ท่ี 2 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

ซอยยวนปลา 

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

11. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

ซอยบา้นนางพะยอม 

หมู่ที่ 2 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

ซอยบา้นนาง

พะยอม แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

ซอยสวนปลูกปุา 

หมู่ที่ 2 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

ซอยสวน 

ปลูกปุาแบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

13. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

ซอยชอ่งไทร หมูท่ี่ 2 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

ซอยชอ่งไทร

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

14. โครงการถนนหินคลุก

ซอยห้วยพอ หมูท่ี่ 2 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน หินคลุก

ซอยห้วยพอ

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

15. โครงการปูทับผวิจราจร

แบบแอสฟัลท์ตกิคอน 

กรตี สายปลายรา-ชอ่ง

เขา 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนลาดยาง

สายปลายรา-

ชอ่งเขา แบบ

แปลนตามที่ 

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

สายทุง่คางิว้ หมูท่ี่ 3 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

สายทุง่คางิว้

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

17. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

สาย  รร.วัดควนกอ 

หมู่ที่ 3 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

สาย รร.วัด

ควนกอแบบ

แปลนตาม

อบต. 

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

ซอยประปา  หมูท่ี่ 3 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

ซอยประปา

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

19. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก

ซอยชัยฤกษ์  หมูท่ี่ 3 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนน คสล.

ซอยชัยฤกษ์

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20. โครงการก่อสรา้งคู

ระบายน้้าคอนกรีต  

เสริมเหล็กสาย รร.บา้น 

ควนกอ หมู่ที่ 3  

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

คูระบายน้า้ 

คสล.สายรร.

บ้านควนกอ

แบบแปลน

ตามอบต. 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

21. โครงการก่อสรา้งคู

ระบายน้้าคอนกรีต 

เสริมเหล็กสายบน

ตลาดถ้้าทอง หมูท่ี่ 3  

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

คูระบายน้า้ 

คสล.บน

ตลาดถ้้าทอง

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

22. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายอูเ่รือ หมู่ที่ 4 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายอูเ่รือแบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

23. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายวิทยา- 

หมู่ที่ 10 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายบ้านนาย

วิทยา–หมู่10 

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 



70 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

24. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

ซอยพันธมิตร หมูท่ี่ 4 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

ซอยพันธมิตร 

หมู่ที่ 4 แบบ

แปลนตาม

อบต. 

ก้าหนด 

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

25. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

ซอยในไร่ หมู่ที่ 4 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

ซอยในไร่ 

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 400,000 400,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

26. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

ซอยบา้นนายนพรัตน์ 

หมู่ที่ 4 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

ซอยบา้นนาย

นพรัตนแ์บบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 700,000 700,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

27. โครงการบุกเบิกถนน 

สายบ้านนางบ้าเรอ 

หมู่ที่ 4 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนบุกเบิก

สายบ้าน

นางบ้าเรอ 

หมู่ที่ 4แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 



71 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

28. โครงการขยายไหล่ทาง

คอนกรตีเสริมเหล็ก

สายบ้านนายส้าเนา  

หมู่ที่ 4 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ไหล่ทางคสล.

สายบ้านนาย

ส้าเนา หมู่ที่ 

4 ตามแบบ

แปลนอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

29. โครงการขยายไหล่ทาง

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายนพรัตน์ 

หมู่ที่ 4 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ไหล่ทางคสล.

สายบ้านนาย

นพรัตน ์ตาม

แบบแปลน

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

30. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายกาญจนวณิชย์ 

หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายกาญจน

วณชิย์ แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

31. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายอา้นวย 

หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายบ้านนาย

อ้านาย แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 



72 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

32. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายในอา่ว หมู่ที ่5 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายในอา่ว 

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

33. โครงการก่อสรา้งคู

ระบายน้้าคอนกรีต 

เสริมเหล็ก  หมู่ที ่5 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

คูระบายน้า้ 

คสล. หมู่ที ่5

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

34. โครงการปูทับผวิจราจร

แบบแอสฟัลท์ตกิคอน 

กรตีสายนาพา –  

ปลายเส 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนลาดยาง

สายนาพา-

ปลายเส แบบ

แปลนตามที่ 

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

35. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายควนกอ – ชอ่งเขา 

หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายควนกอ-

ชอ่งเขา แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 



73 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

36. โครงการบุกเบิกถนน

ซอยบา้นนางสงบอุทิศ 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนบุกเบิก

สายซอยบา้น

นางสงบ 

หมู่ที่6 แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

37. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายควนกอ – วังหิน 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายควนกอ-

วังหิน แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

38. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายภูเขาหลัก หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายภูเขาหลัก

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

39. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายบ้านนางอารยี์ 

หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายบ้านนาง

อารีย์ หมู่ที่ 6

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 



74 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

40. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายชอ่งเขา-ปลายรา 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายชอ่งเขา-

ปลายรา แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

41. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายเลยีบภูเขาถ้า้  

หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายเลยีบ

ภูเขาถ้้า แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

42. โครงการบุกเบิกถนน 

สายเลยีบคลองรา  

หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนบุกเบิก

สายเลยีบ

คลองรา 

หมู่ที่6 แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

43. โครงการบุกเบิกถนน 

สายเลยีบเขาปูน  

หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนบุกเบิก

สายเลยีบเขา

ปูน แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 



75 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

44. โครงการก่อสรา้งฝาปิด

คูระบายน้า้คอนกรีต 

เสริมเหล็ก  หมู่ที ่6 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ฝาปิดคู

ระบายน้้า 

คสล. หมู่ที ่6

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

45. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายเลยีบเขาหุน  

หมู่ที่ 7 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายเลยีบเขา

หุน แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

46. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

ซอยรักรว่มมิตร 

หมู่ที่ 7 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

ซอยรักรว่ม

มิตร แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

47. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายบ้านใต้ หมู่ที ่7 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายบ้านใต้

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 



76 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

48. โครงการก่อสรา้งคู

ระบายน้้าคอนกรีต 

เสริมเหล็กสายโพธ์ิ

ประสิทธิ์  หมู่ที ่7 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

คูระบายน้า้ 

คสล. สาย

โพธิ์ประสิทธิ์

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

49. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายโพธิ์ประสิทธิ ์

หมู่ที่ 7 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายโพธ์

ประสิทธิ์แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

50. โครงการขยายไหล่ทาง

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายโพธิ์ประสิทธิ ์

หมู่ที่ 7 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ไหล่ทางคสล.

สายโพธิ์

ประสิทธิ์ ตาม

แบบแปลน

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

51. โครงการบุกเบิกถนน 

สายบ้านนายคลาด  

หมู่ที่ 7 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนบุกเบิก

สายบ้านนาย

คลาดแบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 



77 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

52. โครงการก่อสรา้งคู

ระบายน้้าคอนกรีต 

เสริมเหล็กสายวัดมุข

ธาราม หมูท่ี่ 8 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

คูระบายน้า้ 

คสล. วัดมขุ

ธาราม แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

53. โครงการขยายไหล่ทาง

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 8 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ไหล่ทางคสล. 

ถนนหมู่ท่ี 8 

ตามแบบ

แปลนอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

54. โครงการบุกเบิกถนน 

สายบ้านนายเจรญิ 

หมู่ที่ 8 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนบุกเบิก

สายบ้านนาย

เจริญ หมู่ที ่8

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

55. โครงการบุกเบิกถนน 

สายชอ่งควน หมูท่ี่ 8 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนบุกเบิก

สายชอ่งควน

หมู่ที่ 8 แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 500,000 500,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

56. โครงการก่อสรา้งถนน 

ลาดยางแบบแอสฟัลท์ 

ติกคอนกรตีสายวัดมุข

ธาราม หมูท่ี่ 8 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนลาดยาง 

ตามแบบสาย

วัดมุขธาราม 

หมู่ที่  8

แปลนอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

57. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายเลยีบภูเขาถ้า้ 

หมู่ที่ 9 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายเลยีบ

ภูเขาถ้้า แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

58. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายเลยีบสายโคกสะตอ 

หมู่ที่ 9 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายเลยีบโคก

สะตอ แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

59. โครงการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายเลยีบสายเหมืองแร ่

หมู่ที่ 9 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายเหมืองแร่

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

60. โครงการก่อสรา้งถนน  

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายทรายเพชร  

หมู่ที่ 10 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายทราย

เพชรแบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

61. โครงการก่อสรา้งถนน  

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

ทุ่งมวง หมู่ที่ 10 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายทุง่มวง

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

62. โครงการก่อสรา้งถนน  

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

ซอยบา้นนายผา้ง 

หมู่ที่ 10 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายบ้านนาย

ผ้างหมู่ที่ 10 

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

63. โครงการก่อสรา้งถนน  

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

ซอยบา้นนายณรงค์ 

หมู่ที่ 10 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.

สายบ้านนาย 

ณรงค์แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

64.  โครงการก่อสรา้งถนน  

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายเจรญิ    

หมู่ที่ 10 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.  

สายบ้านนาย

เจริญ แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

65. โครงการก่อสรา้งถนน  

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายบ้านหนองแขวน    

หมู่ที่ 10 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.  

สายหนอง

แขวน แบบ

แปลนตาม

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

66. โครงการก่อสรา้งถนน  

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายนับ  

หมู่ที่ 10 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.  

สายนายนับ 

หมู่ที่ 10   

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

67. โครงการก่อสรา้งถนน  

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

ซอยช้านาญ หมูท่ี่ 10 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนคสล.  

ซอยช้านาญ 

แบบแปลน

ตามอบต.

ก้าหนด 

 

- - - 800,000 800,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

68.  โครงการปรงุซ่อมแซม

ปรับปรุงถนนภายใน

ต้าบล 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปการ 

ถนนภายใน

ต้าบล 

- - 500,000 500,000 500,000 1 สาย/ป ี ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

ถนนมสีภาพ

การใช้งานที่ด ี

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ยุทธศาสตร์จังหวดันครศรีธรรมราช  ที่   1  การบริหารจัดการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรสู่มาตรฐานนครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่   3  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพฒันา  2  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน        

:  แผนงานการพาณิชย ์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการก่อสรา้ง 

ระบบประปา  หมู่ที่ 1 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

ประปา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 

1 ตามแบบ

อบต.ก้าหนด 

- - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสรา้งระบบ 

ประปาพร้อมเจาะบ่อ 

บาดาล  หมู่ที่ 1 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

ระบบประปา 

หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขต

ประปา  หมู่ที่ 1 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

เขตประปา 

หมู่ที่ 1 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

 

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4. โครงการก่อสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยมคอนกรตี

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ท่อลอด

เหลี่ยม คสล. 

หมู่ที่ 1 ตาม

แบบอบต.

ก้าหนด 

- - - 495,000 495,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

5.  โครงการเจาะบ่อ 

บาดาล หมู่ที่ 1  

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปโภค 

บ่อบาดาล 

หมู่ที่ 1 

ตามแบบ

อบต.ก้าหนด 

- - - 275,000 275,000 1  บ่อ ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

6.  โครงการก่อสรา้งฝาย 

น้้าล้นคลองรา  หมู่ที่ 2  

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค  

ฝายน้้าล้น 

หมู่ที่ 2 

ตามแบบ

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1  แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

7.  โครงการก่อสรา้งระบบ  

ประปาพร้อมเจาะบ่อ 

บาดาล  หมู่ที่ 2  

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค  

ระบบประปา 

หมู่บ้านหมู ่2 

ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสรา้งที่พัก

น้้าประปา  หมู่ที่ 2 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

ที่พัก

น้้าประปา 

หมู่ที่ 2 ตาม

แบบที่อบต. 

ก้าหนด 

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9. โครงการเจาะบ่อ 

บาดาล หมู่ที่ 2  

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปโภค 

บ่อบาดาล 

หมู่ที่ 2 

ตามแบบ

อบต.ก้าหนด 

- - - 275,000 275,000 1  บ่อ ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยมคอนกรตี

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ท่อลอด

เหลี่ยม คสล. 

หมู่ที่ 2 ตาม

แบบอบต.

ก้าหนด 

- - - 495,000 495,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

11. โครงการขยายเขต

ประปา  หมู่ที่ 2 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

เขตประปา 

หมู่ที่ 2 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

12. โครงการขยายเขต

ประปา  หมู่ที่ 3 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

เขตประปา 

หมู่ที่ 3 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

13. โครงการเจาะบ่อ 

บาดาล หมู่ที่ 3  

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปโภค 

บ่อบาดาล 

หมู่ที่ 3 

ตามแบบ

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 275,000 275,000 1  บ่อ ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 



85 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14. โครงการก่อสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยมคอนกรตี

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ท่อลอด

เหลี่ยมคสล. 

หมู่ที่ 3 แบบ

อบต.ก้าหนด 

- - - 495,000 495,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

15. โครงการก่อสรา้งระบบ  

ประปาพร้อมเจาะบ่อ 

บาดาล  หมู่ที่ 3  

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค  

ระบบประปา 

หมู่บ้านหมู ่3 

ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

16. โครงการก่อสรา้ง 

ระบบประปา  หมูท่ี่ 3 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

ประปา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 

3 ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

17. โครงการก่อสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยมคอนกรตี

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ท่อลอด

เหลี่ยม คสล. 

หมู่ที่ 4 ตาม

แบบอบต.ที่

ก้าหนด 

- - - 495,000 495,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

18. โครงการเจาะบ่อ 

บาดาล หมู่ที่ 4  

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปโภค 

บ่อบาดาล 

หมู่ที่ 4 ตาม

แบบอบต.

ก้าหนด 

 

- - - 275,000 275,000 1  บ่อ ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 



86 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19. โครงการก่อสรา้งระบบ  

ประปาพร้อมเจาะบ่อ 

บาดาล  หมู่ที่ 4 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค  

ระบบประปา 

หมู่บ้านหมู ่4 

ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

20. โครงการก่อสรา้ง 

ระบบประปา  หมู่ที่ 4 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

ประปา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 

4 ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

21. โครงการขยายเขต

ประปา  หมู่ที่ 4 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

เขตประปา 

หมู่ที่ 4 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

22. โครงการก่อสรา้งระบบ  

ประปาพร้อมเจาะบ่อ 

บาดาล  หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค  

ระบบประปา 

หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 

ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

23. โครงการก่อสรา้ง 

ระบบประปา  หมู่ที่ 5 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

ประปา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 

5 ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 



87 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

24. โครงการขยายเขต

ประปา  หมูท่ี่ 5 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

เขตประปา 

หมู่ที่ 5 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

25. โครงการเจาะบ่อ 

บาดาล หมู่ที่ 5  

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปโภค 

บ่อบาดาล 

หมู่ที่ 5 ตาม

แบบอบต.

ก้าหนด 

- - - 275,000 275,000 1  บ่อ ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

26. โครงการก่อสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยมคอนกรตี

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ท่อลอด

เหลี่ยม คสล. 

หมู่ที่ 5 ตาม

แบบอบต.ที่

ก้าหนด 

- - 495,000 495,000 495,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

27. โครงการเจาะบ่อ 

บาดาล หมู่ที่ 6  

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปโภค 

บ่อบาดาล 

หมู่ที่ 6 ตาม

แบบอบต.

หนด 

- - - 275,000 275,000 1  บ่อ ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

28. โครงการขยายเขต

ประปา  หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

เขตประปา 

หมู่ที่ 6 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

 

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 



88 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

29. โครงการก่อสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยมคอนกรตี

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ท่อลอด

เหลี่ยม คสล. 

หมู่ที่ 6 ตาม

แบบอบต.ที่

ก้าหนด 

- - - 495,000 495,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

30. โครงการก่อสรา้งระบบ  

ประปาพร้อมเจาะบ่อ 

บาดาล  หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค  

ระบบประปา 

หมู่บ้านหมู่ที่ 

6ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

31. โครงการก่อสรา้ง 

ระบบประปา  หมู่ที่ 6 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

ประปา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 

6 ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

32. โครงการเจาะบ่อ 

บาดาล หมู่ที่  7  

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปโภค 

บ่อบาดาล 

หมู่ที่ 7 ตาม

แบบอบต.

ก้าหนด 

- - - 275,000 275,000 1  บ่อ ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

33. โครงการขยายเขต

ประปา  หมู่ที่ 7 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

เขตประปา 

หมู่ที่ 7 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

 

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 



89 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

34. โครงการก่อสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยมคอนกรตี

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ท่อลอด

เหลี่ยม คสล. 

หมู่ที่ 7 ตาม

แบบอบต.ที่

ก้าหนด 

- - 495,000 495,000 495,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

35. โครงการก่อสรา้งระบบ  

ประปาพร้อมเจาะบ่อ 

บาดาล  หมู่ที่ 7 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค  

ระบบประปา 

หมู่บ้านหมู่ที่ 

7ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

36. โครงการก่อสรา้ง 

ระบบประปา  หมู่ที่ 7 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

ประปา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 

7 ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

37. โครงการก่อสรา้งระบบ  

ประปาพร้อมเจาะบ่อ 

บาดาล  หมู่ที่ 8 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค  

ระบบประปา 

หมู่บ้านหมู่ที่ 

8ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - 800,000 800,000 800,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

38. โครงการก่อสรา้ง 

ระบบประปา  หมู่ที่ 8 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

ประปา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 

8 ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 



90 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

39. โครงการก่อสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยมคอนกรตี

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ท่อลอด

เหลี่ยม คสล. 

หมู่ที่ 8 ตาม

แบบอบต.ที่

ก้าหนด 

- - 495,000 495,000 495,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

40. โครงการเจาะบ่อ 

บาดาล หมู่ที่  8  

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปโภค 

บ่อบาดาล 

หมู่ที่ 8 ตาม

แบบอบต.

ก้าหนด 

- - - 275,000 275,000 1  บ่อ ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

41. โครงการขยายเขต

ประปา  หมู่ที่ 8 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

เขตประปา 

หมู่ที่ 8 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

42. โครงการเจาะบ่อ 

บาดาล หมู่ที่  9 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปโภค 

บ่อบาดาล 

หมู่ที่ 9 ตาม

แบบอบต.

ก้าหนด 

- - - 275,000 275,000 1  บ่อ ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

43. โครงการขยายเขต

ประปา  หมู่ที่ 9 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

เขตประปา 

หมู่ที่ 9 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

 

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 



91 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

44. โครงการก่อสรา้งระบบ  

ประปาพร้อมเจาะบ่อ 

บาดาล  หมู่ที่ 9 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค  

ระบบประปา 

หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 9 ตาม

แบบที่อบต.

ก้าหนด 

- - - 800,000 800,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

45. โครงการเจาะบ่อ 

บาดาล หมู่ที่  10 

เพ่ือพัฒนา 

สาธารณูปโภค 

บ่อบาดาล 

หมู่ที่ 10 

ตามแบบ

อบต.ก้าหนด 

- - - 275,000 275,000 1  บ่อ ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

46. โครงการขยายเขต

ประปา  หมู่ที่ 10 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค 

เขตประปา 

หมู่ที่ 10 

ตามแบบที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

47. โครงการก่อสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยมคอนกรตี

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ท่อลอด

เหลี่ยม คสล. 

หมู่ที่ 8 ตาม

แบบอบต.ที่

ก้าหนด 

- - - 495,000 495,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

48. โครงการเปลีย่นท่อเมน

ประปา 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ท่อเมนประปา 

ตามแปลน

อบต.ก้าหนด 

 

- - 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

49 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ

ลอดเหลี่ยมคอนกรตี

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค

และมีสภาพ

พร้อมใช้งาน 

 

ท่อลอด

เหลี่ยม

คอนกรตีเสริม

เหล็ก 

- - 24,500 30,000 30,000 1 แห่ง/ใน

ต้าบล 

ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

50. โครงการประกอบ

ดัดแปลงปรับปรงุหรือ

ซอ่มแซมระบบประปา

หมู่บ้าน 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค

และมีสภาพ

พร้อมใช้งาน 

 

ประปา

หมู่บ้านใน

ต้าบล 

- - 300,000 300,000 300,000 1 แห่ง/ใน

ต้าบล 

ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

กองช่าง 

51. โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปโภค  

คลองในพ้ืนที ่

หมู่ที่ 1 -10 

- - - 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปโภค 

 

กองช่าง 

52. โครงการขุดสระเก็บน้้า เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

พื้นที่ต้าบล 

หมู่ที่ 1 – 10 

 

- - - 500,000 500,000 1 แห่ง/ต้าบล ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวดันครศรีธรรมราช  ที่   1  การบริหารจัดการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรสู่มาตรฐานนครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่   3  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพฒันา  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน         

:  แผนงานเคหะชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการขยายเขตไฟฟูา เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ไฟฟาูในต้าบล - - 100,000 100,000 1000,000 1 แห่ง/ใน

ต้าบล 

ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

2. โครงการตดิตั้งระบบ

ไฟฟาูแสงสวา่ง 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ไฟฟาูในต้าบล - - 200,000 200,000 2000,000 1 แห่ง/ใน

ต้าบล 

ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็งมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

:  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการสนับสนนุคา่ 

ใช้จา่ยการบรหิารสถาน 

ศกึษาค่ากิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียนของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน

คา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถาน 

ศกึษาให้กับ

นักเรียนศูนย์

พัฒนาเดก็

เล็ก 

ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก3 

ศูนย์  

จ้านวนเด็ก 

130 คน /คน

ละ430 บาท 

- - 55,900 55,900 55,900 1 ครั้ง/ปี

การศกึษา 

นักเรียนมี

พัฒนาการดมีี

คา่กิจกรรม

ของผู้เรยีน 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

2. โครงการสนับสนนุคา่ 

ใช้จา่ยการบรหิาร 

สถานศกึษาเคร่ืองแบบ

นักเรียนของศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน

คา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถาน 

ศกึษา ค่า

เคร่ืองแบบ

นักเรียน 

ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 3 

ศูนยจ์้านวน

เด็ก 130 คน 

/คนละ 300 

บาท 

- - 39,000 39,000 39,000 1 ครั้ง/ปี

การศกึษา 

นักเรียนของ

ศพด.มคี่า

เคร่ืองแบบ

นักเรียน 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการสนับสนนุคา่ 

ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา  

คา่หนังสือเรียนของ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน

คา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถาน 

ศกึษา ค่า

หนังสือเรียน 

ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก3 

ศูนย์ จ้านวน

เด็ก 130 คน 

/คนละ200 

บาท 

- - 26,000 26,000 26,000 1 ครั้ง/ปี

การศกึษา 

นักเรียน

หนังสือเรียน

ครบถ้วนตาม

หลักสูตร 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

4. โครงการสนับสนนุคา่ 

ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษาค่าอุปกรณ์ 

การเรียนของศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน

คา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถาน 

ศกึษา ค่า

อุปกรณก์าร

เรียน 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก3 

ศูนย์ จ้านวน

เด็ก 

130 คน /คน

ละ 200 บาท 

- - 26,000 26,000 26,000 1 ครั้ง/ปี

การศกึษา 

นักเรียนมี

อุปกรณก์าร

เรียนครบถว้น

ตามหลักสูตร 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

5. โครงการสนับสนนุคา่ 

ใช้จา่ยการบรหิารการ 

ศกึษาค่าใชจ้่ายในการ 

พัฒนาครูผู้ดแูลเด็ก 

เพ่ือพัฒนา

คุณภาพครู

ผู้ดูแลเด็ก 

ครูและผูดู้แล

เด็กในสังกัด

อบต.จ้านวน  

8 คน 

- - 160,000 160,000 160,000 บุคลากร 

การศกึษา

ร้อยละ 100 

บุคลการทาง

การศกึษามี

ความรู้และ

การท้างานด ี

กอง

การศกึษา 

ฯ 

6. โครงการสนับสนนุคา่ 

ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษาค่าอาหาร 

กลางวันศูนย์พฒันา 

เด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน

คา่อาหาร

กลางวัน 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก3 

ศูนย์ จ้านวน

เด็ก130 คน 

/คนละ20 

245  วัน 

- - 637,000 637,000 637,000 นักเรียน 

ศพด.รอ้ยละ

100 

เด็กของศพด.

ได้รับอาหาร

กลางวัน

ครบถ้วน 

กอง

การศกึษา 

ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7. โครงการสนับสนนุคา่ 

ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษาค่าอาหาร

เสริมนมศูนยพ์ฒันา 

เด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน

คา่อาหาร

เสริมนม 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก3 

ศูนย์ จ้านวน

เด็ก130 คน 

/คนละ 

7.73บาท/

245 วัน 

 

- -  246,200 246,200 246,200 นักเรียนศพด.

ร้อยละ 100 

นักเรียนศพด.

ได้รับอาหาร

เสริมนม

ครบถ้วนและ

มีคุณภาพ 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

8. โครงการสนับสนนุคา่ 

ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษาค่าอาหาร

เสริมนม สังกัดส้านักงาน

การศกึษา ขั้นพ้ืนฐาน

(สพฐ) 

เพ่ือสนับสนุน 

คา่อาหาร

เสริมนม 

รร.สังกัด

(สพฐ)  นวน 

5  รร. เด็ก

639คน /คน

ละ 7.73

บาท/260 วัน 

 

- - 1,284,262 1,284,262 1,284,262 นักเรียนร้อย

ละ  100 

นักเรียนสังกัด

สพฐ.ได้รับ

อาการเสริม

นมครบถ้วน

และมีคุณภาพ 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

9. อุดหนุนสนับสนนุ 

อาหารกลางวันโรงเรียน 

บ้านนาพา 

เพ่ือสนับสนุน

อาหาร

กลางวัน

โรงเรยีนใน

สังกัด (สพฐ).

รร.บ้านนาพา 

 

รร.บ้านนาพา 

จ้านวน 116

คน/คนละ 20

บาท/200  

วัน 

- - 464,000 464,000 464,000 นักเรียนร้อย

ละ 100 

นักเรียนสังกัด 

รร.บ้านนาพา

ได้กินอาหาร

กลางวันครบ

ตาม

หลักเกณฑ์ 

กอง

การศกึษา 

ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10. อุดหนุนสนับสนนุ 

อาหารกลางวันโรงเรียน 

บ้านปลายรา 

เพ่ือสนับสนุน

อาหาร

กลางวัน

โรงเรยีนใน

สังกัด (สพฐ).

รร.บ้าน 

ปลายรา 

 

รร.บ้านปลาย

รา จ้านวน

209คน/คน

ละ 20บาท/

200 วัน 

- - 836,000 836,000 836,000 นักเรียนร้อย

ละ 100 

นักเรียนสังกัด 

รร.บ้านปลาย

รา ได้กิน

อาหาร

กลางวันครบ

ตาม

หลักเกณฑ์ 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

11. อุดหนุนสนับสนนุ 

อาหารกลางวันโรงเรียน 

บ้านวังตลับ 

เพ่ือสนับสนุน

อาหาร

กลางวัน

โรงเรยีนใน

สังกัด (สพฐ).

รร.บ้านวัง

ตลับ 

  

รร.บ้านวัง

ตลับ จ้านวน

120คน/คน

ละ 20บาท/

200 วัน 

- - 480,000 480,000 480,000 นักเรียนร้อย

ละ 100 

นักเรียนสังกัด 

รร.บ้านวัง

ตลับได้กิน

อาหาร

กลางวันครบ

ตาม

หลักเกณฑ์ 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

12. อุดหนุนสนับสนนุ 

อาหารกลางวันโรงเรียน 

วัดควนกอ 

เพ่ือสนับสนุน

อาหาร

กลางวัน

โรงเรยีนใน

สังกัด (สพฐ).

รร.วัดควนกอ 

รร.บ้านวัด 

ควนกอ 

จ้านวน133

คน/คนละ 20

บาท/200 วัน 

- - 532,000 532,000 532,000 นักเรียนร้อย

ละ 100 

นักเรียนสังกัด 

รร.วัดควนกอ

ได้กินอาหาร

กลางวันครบ

ตาม

หลักเกณฑ์ 

กอง

การศกึษา 

ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13. อุดหนุนสนับสนนุ 

อาหารกลางวันโรงเรียน 

วัดมุขธาราม  

เพ่ือสนับสนุน

อาหารลางวัน

โรงเรยีนใน

สังกัด (สพฐ).

รร.วัดมขุ

ธาราม  

รร.บ้านวัด 

มุขธาราม 

จ้านวน 61 

คน/คนละ 20

บาท/200 วัน 

- - 244,000 244,000 244,000 นักเรียนร้อย

ละ 100 

นักเรียนสังกัด 

รร.วัดมขุ

ธารามได้กิน

อาหาร

กลางวันครบ

ตาม

หลักเกณฑ์ 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

14. โครงการสนับสนนุคา่ใช้ 

จ่ายการในการจดัการ

เรียนการสอนการบริหาร 

งานทั่วไปของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กคา่สื่อการเรียน 

และคา่อุปกรณก์ารเรียน 

การสอน  

เพ่ือสนับสนุน

คา่ใช้จ่ายการ 

 คา่อุปกรณ์

คา่สื่อการ

เรียนและ

อุปกรณก์าร

เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก3 

ศูนย์  จา้นวน

เด็ก  

130 คน /คน

ละ 1,700 

บาท 

- - 221,000 221,000 221,000 นักเรียนศพด.

ร้อยละ 100 

นักเรียนศพด.

อุปกรณส่ื์อ

การเรียน

ครบถ้วน 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

15. โครงการวันเด็กแหง่ชาติ ส่งเสริม

พัฒนาเด็ก/

เยาวชน 

ให้เตบิโตเป็น

ผู้ใหญท่ี่มี

คุณภาพเป็น

ทรัพยากรที่มี

ศักยภาพ 

เด็กและ

เยาวชนเข้า

ร่วมกจิกรรม

จ้านวน 500 

คน 

 

- - 150,000 150,000 150,000 ปีละ 1 ครัง้ เด็กและ

เยาวชนใน

พ้ืนที่ได้ร่วม

กจิกรรมและ

ให้

ความส้าคัญ

กับการศกึษา 

กอง

การศกึษา 

ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16. โครงการศูนย์พฒันาเด็ก 

เล็กปลอดโรค 

เพ่ือให้เด็ก

นักเรียนได้รับ

การตรวจ

สุขภาพและ

ปลอดภัยจาก

โรคติดตอ่แล

ไม่ตดิต่อ 

นักเรียน 

ศพด.จ้านวน 

3 ศพด/130 

คน 

- - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนศพด.

ร้อยละ100 

นักเรียนศพด.

มีสุขภาพที่ดี

ปลอดโรคและ

ปลอดภัย 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

17. โครงการพฒันาศักยภาพ 

การปฎิบัติงานครูและ 

บุคลากรทางการศกึษา 

เพ่ือให้คลากร 

ได้น้าความรู้

จาการศึกษา

ดูงานมา

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใน

การท้างานให้

ได้มาตรฐาน 

 

ครู/บุคลากร

ทางการศึกษา

และผู้ท่ีเกี่ยว

ของสังกัด

อบต.ถ้้า

พรรณรา 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 10 

ของบุคลากร

ทางการศึกษา 

บุคลากร

ทางการศึกษา

ปฎิบัติงานได้

อย่างมี

คุณภาพและมี

วิสัยทัศน์

กวา้งขึ้น 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

18. โครงการสง่เสรมิการ 

เรียนรู้เด็กปฐมวยั  

ท้องถิ่นไทย ผ่านการเลน่ 

เพ่ือสร้าง

สนามเด็กเลน่

สร้างปัญญา  

-ฐานที่ 1-4 

ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กใน

สังกัดอบต.ที่

มีความพร้อม

ทั้ง 3 ศูนย ์

 

- - 150,000 150,000 150,000 ปีละ1 แหง่ นักเรียนมี

สนามเด็กและ

มีพัฒนาการ

ทางรา่งกาย

และจิตใจ 

กอง

การศกึษา 

ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

19. กอ่สร้างอาคารศนูย ์

พัฒนาเด็กเล็ก 

กระจายการ

บริการการ

พัฒนาเด็ก

เล็กไปสู่ชุมชน

อย่างทั่วถงึ 

 

อาคารศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 3 

แหง่ 

- - - 2,300,000 2,300,000 1 แห่ง มีอาคารใช้

เพ่ือรองรับ

นักเรียนอย่าง

เพยีงพอ 

กอง

การศกึษาฯ 

20. ต่อเตมิ  ปรับปรงุ 

และซอ่มแซมอาคารศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ืออาคาร 

ศพด.ให้อยู่ใน

สภาพใช้การ

ได้ดอีาคาร

และสิ่งแวด 

ล้อมที่ถูก

สุขลักษณะ

ให้แก่เด็ก

ปฐมวัย 

อาคารศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็ดทัง้  3  

ศูนย ์

- - 150,000 150,000 150,000 ปีละ  1 ครั้ง สภาพอาคาร

ใช้งานได้ปกติ 

กอง 

การศกึษาฯ 

21. ติดตัง้ระบบอินเตอรเ์น็ต 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ

และการ

ท้างานมี

ประสิทธภิาพ 

 

ติดตัง้ระบบ

อนิเตอร์ 

จ้านวน 3 

ศพด. 

- - 30,000 30,000 30,000 มีอนิเตอร์เน็ต

ทั้ง 3 ศพด./1  

ปี 

การท้างานมี

ประสิทธภิาพ

และรวดเร็ว 

กอง 

การศกึษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22. ลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก เพ่ือรองรับ

มาตรฐาน

สถานที่เพ่ือ

รองรับเด็ก 

ลานคอนกรีต 

 

- - - 100,000 100,000 1  แห่ง มีสถานที่มี

ประสิทธภิาพ

และเด็กมี

ความ

ปลอดภัย 

กอง 

การศกึษาฯ 

23. โครงการก่อสรา้งก้าแพง 

คอนกรตีเสริมเหล็กของ 

ศพด. 

เพ่ือรองรับ

มาตรฐาน

สถานที่เพ่ือ

รองรับเด็ก 

ก้าแพง

คอนกรตี

เสริมเหล็ก 

- - - 400,000 400,000 1 แห่ง มีสถานที่มี

ประสิทธภิาพ

และเด็กมี

ความ

ปลอดภัย 

กอง 

การศกึษาฯ 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  2  ด้านสังคมและส่งเสรมิคณุภาพชีวิต        

:  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1.  กอ่สร้างอาคาร 

ส้านักงานอปพร.ต้าบล 

ถ้้าพรรณรา  

เพ่ือให้มีพ้ืนที่ 

ให้บริการ

ประชาชน 

อย่างเพยีงพอ 

เหมาะสม  

สะดวก และ

รวดเร็ว  

อาคาร

ส้านักงาน  

อปพร.จ้านวน 

1  หลัง  

- - - 500,000 500,000 อาคาร 1 

หลัง/ภายใน 

3 ปี 

มีสถานที่

ด้าเนินกิจการ

งาน อปพร. 

ส้านักปลัด 

2. กอ่สร้างหอกระจายขา่ว 

พร้อมติดตัง้อุปกรณ ์ 

 เพ่ือเป็นศูนย์ 

กระจายขา่ว 

ภายในตา้บล 

เพ่ือทันกับ 

เหตุการณ์

และข้อมูล

ข่าวสาร และ

ข่าวสารข้อมูล

ที่ทันสมัย 

 

 หอกระจาย

ข่าว จ้านวน  

10 แห่ง 

ภายในตา้บล 

- - - 300,000 300,000 หอกระจาย

ข่าวมี 10 

แห่ง/ภายใน 

3  ปี 

ประชาชนทัน

ต่อข่าวและ

เหตุการณ ์

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการขับขี่ปลอดภัย 

สร้างวินัยจราจร  

เพ่ือในการ

ปูองกันและ

ลดอุบัตเิหตุ

ทางถนนและ

เพ่ือให้เข้าใจ

ในการหมาย

และการขับขี่

จราจร 

 

ผู้เข้าร่วม 

กจิกรรม    

70  คน/ป ี

- - - 30,000 30,000 ด้าเนินการ

จัดกิจกรรม

ปีละ 1 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วมมี

ความ

ตระหนักถึง

ความ

ปลอดภัยใน

การปฏิบัติ

ตามกฎจราจร 

ส้านักปลัด 

4. โครงการปูองกันไฟปาุ 

และควบคุมหมอกควัน 

เตรมีความ

พร้อมรับ

สถานการณ์

ไฟปาุและ

สร้างจิตสา้นึก

ในปูองกันและ

ควบคุมไฟปาุ

และหมอก

ควันในพ้ืนที่ 

อบต. 

 

ประชาชนใน

เขตพ้ืนที่ปุา

ชุมชน 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนินการจัด

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

ประชาชนมี

จิตส้านึกใน

การปูองกันไฟ

ปุาและปุาไม่

ถูกไหม ้

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5. โครงการปูองกันและ 

ลดอุบัตทิางถนน 

เพ่ือปอูงกัน

และลด

อุบัติเหตุทาง

ถนนของคน

ในพื้นที่ต้าบล

และผู้ท่ีผา่น

สัญจรไปมา

ในพื้นที่ของ 

อบต.ถ้้าฯ 

 

 

ด้าเนิน

กจิกรรม

ปูองกันและ

ลดอุบัตเิหตุ

ในชว่ง

เทศกาล 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนิน

กจิกรรมอย่าง

น้อยปีละ 

2  ครัง้ 

จ้านวน

อุบัติเหตุ

ลดลง

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

ส้านักปลัด 

6. โครงการฝึกอบรมและ 

ทบทวนอปพร. 

ต้าบลถ้้าพรรณรา 

เพ่ือเป็นการ

เตรยีมพร้อม

ของอปพร.

เพ่ือการ

ชว่ยเหลือ

ประชาชน 

ด้าเนิน

กจิกรรม

ฝึกอบรมและ

ทบทวนงาน

ปูองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยและ

งานทั่วไป 

 

 

 

- - 50,000 50,000 50,000 ด้าเนิน

กจิกรรม/ปีละ 

1 ครั้ง 

อปพร.มีความ

พร้อมในการ

ด้าเนินงาน

ตามที่ได้รับ

มอบหมายใน

กจิการด้านสา

ธารณภัยและ

งานบริการ 

ส้านักลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

 (บาท)  

7.  โครงการสนับสนนุการ 

ด้าเนินกิจการศูนย์อปพร. 

ต้าบลถ้้าพรรณรา 

เพ่ือด้าเนนิ 

งานในกจิการ

ด้านอปพร.

เพ่ือเตรยีม

เพ่ือการ

ช่วยเหลือ

ประชาชน 

ส่งบุคคลเข้า

ร่วมประชุม/

อบรมและจัด

กจิกรรมด้าน

งานปอูงกัน

และบรรเทา

สาธารณภยั 

- - 30,000 30,000 30,000 มีการด้าเนนิ

กจิกรรม/ปีละ 

1 ครั้ง 

บุคลากรมี

ความพร้อม

ในการงาน

ท้างานและ

งานมี

ประสิทธภิาพ 

ส้านักปลัด 

8. โครงการเสริมสรา้ง 

ศักยภาพชุมชนดา้นการ 

ปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภยั 

เพ่ือเตรมี

ความพร้อม

ให้กับ

ประชาชนใน

พื้นที่ในการเต

รีมรับมือกับ

สาธารณะภัย

ประเภทตา่งๆ 

 

กจิกรรม

ปูองกันสา

ธารณภัยเชน่

น้้าทว่ม/ไฟปาุ/

โคลนถล่ม  

- - 30,000 30,000 30,000 มิการ

ด้าเนินการ

อย่างน้อยปี

ละ1  

กจิกรรม 

ประชาชน

สามารถ

ชว่ยเหลือ

ตัวเองได้

เบ้ืองต้นลด

การ 

สูญเสีย 

ส้านักปลัด 

9. โครงการก่อสรา้ง 

ผนังกั้นตลิ่งริมแมน่้้า 

ตาป ีหมู่ที่ 7 

  

เพ่ือปอูงกัน

การพังของ

ตลิ่งรมิแม่

น้้าตาปีเน่ือง

จาการกัด

เซาะของน้า้ 

ผนังกั้นตลิ่ง

ริมแมน่้้าตาป ี

บริเวณหมู่ที่ 

7 

- - - 800,000 800,000 ผนังกั้นตลิ่ง 

1 แห่ง/หมู่ที ่

7 

ตลิ่งไม่พงั

ประชาชน

ไม่ได้รับความ

เดือดร้อน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

 (บาท)  

10. โครงการก่อสรา้ง 

ผนังกั้นตลิ่งริมแมน่้้าตาป ี

หมู่ที่ 8 

  

เพ่ือปอูงกัน

การพังของ

ตลิ่งรมิแม่

น้้าตาปีเน่ือง

จาการกัด

เซาะของน้า้ 

ผนังกั้นตลิ่ง

ริมแมน่้้าตาป ี

บริเวณหมู่ที่ 

8 

- - - 800,000 800,000 ผนังกั้นตลิ่ง 

1 แห่ง/หมู่ที ่

8 

ตลิ่งไม่พงั

ประชาชน

ไม่ได้รับความ

เดือดร้อน 

กองช่าง 

11. โครงการก่อสรา้งผนังกัน้ 

น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 4 -  10 

เพ่ือชะลอการ

ไหลของน้้า

ในชว่งน้้าท่วม

และน้า้ปุาไหล

หลาก 

ผนังกั้นน้้า

คอนกรตีเสริม

เหล็ก 

- - - 800,000 800,000 ผนังกั้นน้้า 1 

แหง่/ภายใน 2

ปี 

ประชาชนใน

พ้ืนที่ได้รับ

ผลกระทบ

จากน้้าทว่ม

และน้า้ปุาไหล

มีความ

ปลอดภัยใน

ชวีิตและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสรา้ง 

ผนังกั้นตลิ่งศาลาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 8 

  

เพ่ือปอูงกัน

การพังของ

ตลิ่งรมิแม่

น้้าตาปีเน่ือง

จาการกัด

เซาะของน้า้ 

 

ผนังกั้นตลิ่ง

ริมศาลา

หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 

- - 800,000 800,000 800,000 ผนังกั้นตลิ่ง 

1 แห่ง/หมู่ที ่

8 

ตลิ่งไม่พงั

ประชาชน

ไม่ได้รับความ

เดือดร้อน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

 (บาท)  

13. โครงการตดิตั้งกล้อง 

วงจรปิด 

เพ่ือปอูงกัน

และรักษา

ความ

ปลอดภัยใน

ต้าบล 

กลอ้งวงจรปิด

ภายในตา้บล 

- - 200,000 200,000 200,000 ปีละ  1  จดุ ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีิตทรัพย์สิน 

กองช่าง 

14. โครงการตดิตั้ง 

สัญญาณไฟจราจร 

เพ่ือปอูงกัน

และรักษา

ความ

ปลอดภัยใน

ต้าบล 

ไฟสัญญาณ

จรในต้าบล 

- - 100,000 100,000 100,000 ปีละ  1  จดุ ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีิตทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15. โครงการตดิตั้ง 

ปูายจราจร 

เพ่ือปอูงกัน

และรักษา

ความ

ปลอดภัยใน

ต้าบล 

ปูายจราจร 

ในต้าบล 

- - 100,000 100,000 100,000 ปีละ  1  จดุ ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชวีิตทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



108 
 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

:  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรงุ 

ที่ท้ิงขยะ หมู่ที่  9 

เพ่ือปรับปรุงที่

ทิง้ขยะเพ่ือ

รองรับขยะใน

ต้าบลและ

การเนนิการ

ให้ถูก

สุขลักษณะ 

 

 

ที่ทิง้ขยะ 

หมู่ที่ 9 

- - 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงปีละ 

1  ครั้ง 

มีพ้ืนที่รองรับ

ขยะเพยีงพอ

และ

ด้าเนินการถูก

สุขลักษณะ 

ส้านักปลัด 

2. โครงการคนไทยหัวใจ 

รีไซเคลิ 

เพ่ือสร้าง

จิตส้านึกใน

ความสะอาด

และเรยีนรู้ที่

จะน้าขยะของ

เหลือใช้ไปใช้

ประโยชน ์

 

กจิกรรมรี

ไซเคิลขยะ 

- - 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมปี

ละ  1  ครัง้ 

ประชาชนมี

จิตส้านึกและ

สามารถน้า

ขยะและของ

เหลือใช้

กลับมาใชใ้หม่

ได้ 

ส้านักลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการคัดแยกขยะเพ่ือ 

ชุมชนสะอาด 

เพ่ือให้ได้รับ

ความรู้

เก่ียวกับการ

แยกขยะและ

ปัญหาต่างๆ

เก่ียวกับขยะ

ให้ถูกต้องถูก

สุขลักษณะ  

 

 

กจิกรรมคัด

แยกขยะ 

- - 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมปี

ละ 1 ครัง้ 

ประชาชนมี

จิตส้านึกและ

แยกขยะได้

อย่างถูกวิธี

และถูก

สุขลักษณะ 

ส้านักปลัด 

4. โครงการจัดตัง้ธนาคาร 

ขยะตา้บลถ้้าพรรณรา 

เพ่ือทอ้งถิ่น

สร้างจิตสา้นึก

ลดปริมาณ

และคัดแยก

มูลฝอยเพ่ือ

น้ากลับมาใช้

ใหม ่

ธนาคารขยะ - - 50,000 50,000 50,000 ธนาคารขยะ/

1 แห่งใน

ต้าบล 

เพ่ือเป็นที่คัด

แยกและรวบ

รมขยะและ

สร้าง

ประโยชน์

สร้างรายได้

จากขยะและ

ประมาณขยะ

ลดลง 

 

 

 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5. โครงการสว้มสะอาด ร่วมตระหนัก

ถงึการใช้ส้วม

และดูแลสว้ม

ให้ถูก

สุขลักษณะ 

ส้วม

สาธารณะใน

ต้าบลและตาม

บ้านเรือน 

- - 30,000 30,000 30,000 ส้วม

สาธารณะ

ต้าบลอย่าง

น้อย 1 แหง่/

ปี 

ส้วมสะอาด

และถูก

สุขลักษณะ

ประชาชนที่ใช้

บริการมั่นใจ

และปลอดภัย 

 

ส้านักปลัด 

6. โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรค 

พิษสุนัขบ้า 

เพ่ือปอูงกัน

โรคพษิสุนัข

บ้าในพ้ืนที่

และเพ่ือให้

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภัย 

 

ประชาสัมพันธ์

และฉดีวัคซนี

ให้กับ หมา 

แมวในต้าบล 

- - 70,000 70,000 70,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

ประชาชนและ

สัตว์เลีย้ง

ปลอดภัยจาก

โรคพษิสุนัข

บ้า 

ส้านักปลัด 

7. โครงการปูองกันและควบ 

คุมโรคไข้เลือดออก 

เพ่ือประชาชน

ในพื้นที่

ปลอดภัยจาก

โรคไข

เลือดออก 

 

 

ประชาสัมพันธ ์

ฉดีพ่นยา 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

ประชาชนเป็น

ไขเลือดออก

น้อยลง 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8. โครงการคัดกรองและ 

ผ่าตัดโรคตอ้กระจก 

เพ่ือคัดกรอง

และชว่ยเหลือ

ผู้ดอ้ยโอกาส

ที่เป็นโรคตอ้

กระจก 

จ้านวน 40 

คน 

 

- - 80,000 

 

80,000 

 

80,000 

 

ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

ประชาชนที่

ด้อยโอกาสที่

เป็นโรคต้อ

กระจก

สามารถใช้

สายได้ปกติ 

 

ส้านักปลัด 

9. โครงการอบรม 

หมอหมู่บ้าน 

ในพระราชประสงค ์

เพ่ือให้ความรู้

ทางการ

แพทย์

เบ้ืองต้นแก่

กลุม่แกนน้า 

แกนน้าใน

ต้าบล 

 100  คน  

- - 90,000 90,000 90,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

กลุม่แกนใน

ต้าบลมี

ความรู้ทาง

การแพทย์

เบ้ืองต้นและ

สามารถ

ชว่ยเหลือผูอ่ื้น

ได้ 

ส้านักปลัด 

10. โครงการสืบทอดภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นเร่ือง 

สมุนไพรในชมุชน 

เพ่ือถา่ยทอด

ภูมิปัญญา

ให้กับคนใน

ท้องถิ่น

เก่ียวกับ

สมุนไพร 

แกนน้าใน

ต้าบลที่มี

ความสนใจ

เร่ืองสมุนไพร 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

กลุม่เปาูหมาย

มีความรู้เร่ือง

สมุนไพร

เบ้ืองต้นและ

สามรถน้า

สมุนไพรใน

บ้านมาใช ้

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11. โครงการฟื้นฟสูมรรถ 

ภาพคนพกิารโดยชุมชน 

เพ่ือชว่ยเหลือ

และฟื้นฟู

สมรรถภาพ

คนพกิารใน

ชุมชนให้มี

สุขภาพทีด่ีขึน้ 

คนพกิารใน

พื้นที่ต้าบล 

- - - 30,000 30,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

คนพกิารมี

สุขภาพการ

และ

สุขภาพจิตที่ดี

ขึ้น 

ส้านักปลัด 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  2  ด้านสังคมและส่งเสรมิคณุภาพชีวิต        

:  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. ส่งเสริมพฒันา เด็ก 

เยาวชน คนพกิารและ 

ผู้ดอ้ยโอกาส  

เพ่ือยกระดับ

และพฒันา

คุณภาพชีวิต

ให้ดขีึ้นอยู่ได้

ในสังคมอยา่ง

สงบสุข 

 

 

 

กจิกรรม

พัฒนาและ

ยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

 

- - 50,000 50,000 50,000 ด้าเนิน

กจิกรรม 

ปีละ 1 ครัง้ 

จ้านวนผู้ตดิ

สารเสพติดใน

พ้ืนที่ต้าบล

น้อยลง 

ส้านักปลัด 

2. โครงการชีวติสดใสผู ้

สูงวัยตา้บลถ้้าพรรณรา 

เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ของผู้สงูวัยทัง้

ทางรา่งกาย

และจิตใจให้ดี

ขึ้น 

 

 

ผู้สูงวัยต้าบล

ถ้้าพรรณรา 

- - 30,000 40,000 50,000 ด้าเนิน

กจิกรรม 

ปีละ 1 ครัง้ 

ผู้สูงวัยมี

สุขภาพ

ร่างกายและ

จิตใจที่

แขง็แรง 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการสานสมัพันธ์ 

สายใยรักผู้พกิาร 

ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ปวุยเอดส ์

เพ่ือให้

ตระหนักถึง

ความส้าคัญ

ในการดแูล

เอาใจใสกลุ่ม

คนพกิารด้อย

โอกาสและ

ปุวยเอดส ์

 

 

กจิกรรมสรา้ง

ความสัมพันธ ์

- - - 30,000 30,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

ผู้พกิาร 

ผู้ดอ้ยโอกาส

และผู้ปุวย

เอดส์มีโอกาส

ทางครอบครัว

และสังคม

มากขึ้น 

ส้านักปลัด 

4. โครงการลานวัด 

ลานกีฬาและลานใจ  

เพ่ือให้

ผู้สูงอายุและผู้

พิการ

ผู้ดอ้ยโอกาส

มีความพร้อม

ทั้งทาง

ร่างกายและ

จิตใจในการ

อยู่ในสังคม  

 

 

กจิกรรมเข้า

วัด 

เลน่กฬีาออก

ก้าลังกายและ

ฟังธรรม  

- -  30,000  30,000  30,000  ด้าเนิน

กจิกรรม 

ปีละ 1 ครัง้ 

ผู้สูงอายุ คน

พิการ

ผู้ดอ้ยโอกาส

มีความ

เข้มแข็งทัง้

ทางรา่งกาย

และจิตใจ 

ส้านักปลัด  

 



115 
 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

:  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการปูองกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

เพ่ือเป็นกรอบ

ปูองกันปัญหายา

เสพตดิในพื้นที ่

ของอบต. 

กลุม่เสี่ยงตดิ

ยาเสพติดใน

ต้าบล 

 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนิน

กจิกรรม 

ปีละ 1 ครัง้ 

จ้านวนผู้ตดิ

สารเสพติดใน

พ้ืนที่ต้าบล

น้อยลง 

ส้านักปลัด 

2. อุดหนุนโครงการ 

ปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณเพ่ือ

ปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดใน

พื้นที ่

อุดหนุน

งบประมาณ

ให้แก่ สภ. 

ถ้้าพรรณรา 

- - 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนปีละ  

1  ครั้ง 

 จ้านวนผู้ตดิ

สารเสพติดใน

พ้ืนที่ต้าบล

น้อยลงและมี

มาตรการ

เข้มแข็ง 

ส้านักลัด 

3. โครงการทา้ดีด้วยหัวใจ ด้วยการสืบสานพระ

ราชปณธิาน บ้าเพ็ญ

ตนเป็นผู้ให้ ภายใต้

โครงการจติอาสา 

“เราท้าความดี ดว้ย

หัวใจ” 

จิตอาสาใน

ต้าบล 

กจิกรรมที่

ความสะอาด 

การบ้าเพ็ญ

สาธารณะ

ประโยชน ์

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนิน

กจิกรรม

อย่างน้อยปี

ละ 4 ครัง้ 

สร้างความรัก

ความสามัคคี

และพ้ืน

สาธารณะ

ของต้าบลมี

ความสะอาด 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4. โครงการก่อสรา้ง 

ลานกีฬาต้านยาเสพติด  

เพ่ือใช้เป็น

สถานที่ท้า

กจิกรรมออก

ก้าลังกายและ

กจิต่างเพ่ือ

สร้างความ

เข้มแข็งใน

ชุมชน 

ลานกีฬา

หมู่บ้าน 

-  -  300,000  300,000  300,000  ลานกีฬา 

จ้านวน 1  

แหง่/ตา้บล 

ประชาชนเด็ก

เยาวชนมี

สถานที่ออก

ก้าลังกายและ

ท้ากจิกรรม

ท้าใหห้่างไกล

จากยาเสพตดิ  

ส้านักปลัด 

5. ปรับปรุง ต่อเติมลานกีฬา 

รร.บ้านนาพา 

เพ่ือให้ลาน

กฬีาที่มอียู่

เดมิมีสภาพ

พร้อมการใช้

งานและ

รองรับ

กจิกรรมต่าง 

ๆ 

ลานกีฬา รร.

บ้านนาพา  

-  -  -  100,000 100,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1 ครั้ง 

ลานกีฬามี

สภาพพร้อม

ใช้งานและทา้

กจิกรรม 

ส้านักปลัด 

6. โครงการกอ่สรา้งศาลา 

เอนกประสงค ์หน้า รร. 

วัดมุขธาราม หมูท่ี่ 8 

เพ่ือใช้ท้า

กจิกรรมการ

ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและ

กจิกรรมทั่วไป 

 

ศาลาเอนก 

ประสงค ์

หน้า รร.วัด 

มุขธาราม  

หมู่ที่ 8 

- -  - 400,000 400,000 ศาลา  1  

แหง่/หมู่บา้น 

ประชาชนมี

จิตส้านึกใน

การรักษาปาุ

น้้าและที่ดนิ

ท้า 

ส้านักปลัด 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   6 การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

:  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการแขง่ขนักฬีา 

ต้านยาเสพตดิ 

เพ่ือส่งเสริม

สุขภาพทัง้

ทางรา่งกาย

และจิตใจให้

ห่างไกลจาก

ยาเสพติดและ

สร้างความรัก

ความสามัคค ี

กจิกรรม

แขง่ขันกฬีา 

 

- - 100,000 100,000 100,000 ด้าเนิน

กจิกรรม 

ปีละ 1 ครัง้ 

ประชาชนเด็ก

และเยาวชนมี

สุขภาพ

ร่างกาย

แขง็แรงสร้าง

ความรักความ

สามัคคแีละ

ห่างไกลจาก

ยาเสพติด 

กอง

การศกึษาฯ 

2. โครงการจัดสง่นักกฬีา 

และนักกรฑีาเขา้ร่วมการ 

แขง่ขันกฬีา 

เพ่ือส่งเสริม

ให้เด็กและ

เยาวชนได้มี

โอกาสเข่า

รวมการ

แขง่ขันกฬีา 

ส่งตัวนักกีฬา

และนักกรฑีา

เข้าร่วม

แขง่ขันกฬีา 

- - 30,000 40,000 40,000 ด้าเนินการ

อย่างน้อยปี

ละ 

1 กจิกรรม 

นักกีฬาและ

นักกรีฑาได้

เชา้ร่วมการ

แขง่ขันและ

ได้รับการ

พัฒนาการ

ทักษะด้าน

กฬีา 

กอง

การศกึษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. อุดหนุนโครงการแขง่ขัน 

กฬีากรีฑานักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน 

อ้าเภอถ้้าพรรณรา 

เพ่ือเป็น

ด้าเนินการจัด

งานแขง่ขัน

กฬีาอ้าเภอถ้้า

พรรณรา 

ประชาชนใน

อ้าเภอถ้้า

พรรณรา 

- - 70,000 70,000 70,000 อุดหนุนป ี

1 ละครัง้ 

ให้แก่ที่ท้าการ

ปกครอง

อ้าเภอถ้้า

พรรณรา 

 

เพ่ือส่งเสริม

สุขภาพ

ร่างกายและ

สร้างความ

สามัคคี 

กอง

การศกึษาฯ 

4. อุดหนุนโครงการ 

จัดงานประเพณีสถาปนา 

อ้าเภอถ้้าพรรณราสืบ 

สานต้านานพระอุเชน 

เพ่ือจัดงาน

ประเพณีของ

ท้องถิ่น 

ประชาชนใน

อ้าเภอถ้้า

พรรณรา 

- - 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนปีละ

ครั้งใหแ้ก่ที่ท้า

การปกครอง

อ้าเภอถ้้า

พรรณรา 

ประเพณี

ท้องถิ่นไดร้ับ

การสืบสาน

ต่อไปยังรุ่น 

ต่อร่น 

 

กอง

การศกึษาฯ 

5. อุดหนุนโครงการ 

จัดงานประเพณีเทศ 

กาลบุญสารทเดือนสิบ 

เพ่ือสืบสาน

ประเพณี

ท้องถิ่นของ

คนภาคใต้ให้

สืบต่อ

ยาวนานและ

ระลึกถึงคุณ

บรรพบุรุษ 

 

ประชาชนใน

อ้าเภอ 

ถ้้าพรรณรา 

- - 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนปีละ

ครั้งใหแ้ก่ที่ท้า

การปกครอง

อ้าเภอถ้้า

พรรณรา 

ประเพณี

ท้องถิ่นไดร้ับ

การสืบสาน

ต่อไปยังรุ่นตอ่

ร่น 

กอง

การศกึษา 

ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6. โครงการงานประเพณี 

ปิดทองนมัสการพระ 

พุทธไสยยาสน ์

เพ่ือสืบสาน

งานประเพณี

ของท้องถิ่น

อันเป็นอัต

ลักษใ์ห้สืบ

ต่อไป  

ปิดทอง

นมัสการพระ

พุทธไสย

ยาสน ์

- - 40,000  50,000  50,000  จัดงานปีละ 

1 ครั้ง  

ประเพณี

ท้องถิ่นไดร้ับ 

การสืบสาน

ต่อไปยังรุ่น  

ต่อร่นและ

ด้ารงสืบต่อ

กันยาวนาน 

กอง

การศกึษา  

ฯ  

7. โครงการประเพณลีอย 

กระทง 

เพ่ือเป็นการ

สืบสาน

วัฒนธรรม

ของชาติให้

ด้ารงสืบต่อ

กันไป 

กจิกรรมลอย

กระทงและ

ประกวด

แขง่ขันกระทง 

- - 70,000 80,000 80,000 จัดงานปีละ 

1 ครั้ง 

ประเพณี

ท้องถิ่นไดร้ับ

การสืบสาน

ต่อไปยังรุ่น 

ต่อร่นอัน

ยาวนานต่อไป 

กอง

การศกึษา 

ฯ 

8. โครงการงานประเพณี 

ขึ้นปีใหม ่

เพ่ือสืบสาน

ประเพณีและ

สร้างขวัญ

และก้าลังใน

ในการด้าเนิน

ชวีิตในปีตอ่ไป 

ประชาชนใน

ต้าบล 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนินการปี

ละ  1  ครัง้ 

ประเพณี

ท้องถิ่นไดร้ับ

การสืบสาน

ต่อไปยังรุ่น 

ต่อร่นและมี

ขวัญและ

ก้าลังในใน

การด้าเนิน

ชวีิต 

กอง

การศกึษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9. โครงการประเพณสืีบ

สานวันสารทเดือนสิบ 

เพ่ือสืบสาน

พระพุทธศาสนา

และอัตลักษณ์

ท้องถิ่นของชาว

จังหวัด

นครศรธีรรมราช

ด้ารงสืบต่อไป 

ประชาชนใน

ต้าบล 

สถานที่

ด้าเนิน 

-วัดมขุาราม 

หมู่ที่ 8 

-วัดควนกอ

ม.6 

-ส้านักสงฒ์

เขาพาวณา

รามหมู่ที่ 8 

 

 

- - 60,000 60,000 60,000 ด้าเนินจัดงาน

ปีละ  1  ครัง้ 

พระพุทธศาสนา

ด้ารงต่อและสืบ

สานอัตลักษณ์

ของชาวนครฯ

ต่อไป 

กอง

การศกึษาฯ 

10. โครงการสืบสาน

ประเพณีมาฆบูชา 

แห่ผา้ขึน้ธาต ุ

เพ่ือสืบสาน

พระพุทธศาสนา

และอัตลักษณ์

ท้องถิ่นของชาว

จังหวัด

นครศรธีรรมราช

ด้ารงสืบต่อไป 

 

 

วัดพระ

มหาธาตุฯ 

อ.เมือง 

จ.นครศรีฯ 

- - 20,000 30,000 30,000 ด้าเนินจัดงาน

ปีละ  1  ครัง้ 

พระพุทธศาสนา

ด้ารงต่อและสืบ

สานอัตลักษณ์

ของชาวนครฯ

ต่อไป 

กอง

การศกึษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11. โครงการสานสมัพันธ์ 

สายในใยรักครอบครัว 

เพ่ือเป็นการ

สร้างความ 

สัมพันธ์ใน

ครอบครัวขอ

ขมาผูสู้งวัยและ

สร้างความรัก

และความ

สามัคค ี

ประชาชนใน

ต้าบล 

-กจิกรรมรด

น้้าขอพรจาก

ผู้สูงอาย ุ

  

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนินการ 

ปีละ  1  ครัง้ 

สถาบัน

ครอบครัวมี

ความสัมพันธ์

แน่นแฟูนและ

ผู้สูงอายุมี

ความสุข 

กอง

การศกึษาฯ 

12. โครงการพาเด็กเข้าวัด เพ่ือสร้างจิตา

ส้านึกให้เด็กได้

ใกลช้ดิกับ

พระพุทธศาสนา

เพ่ือให้ศาสนา

เป็นเคร่ืองมือน้า

ทางในการ

ด้าเนินชีวติ 

เด็ก/เยาวชน

ในต้าบล 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1  ครั้ง 

เด็กและเยาวชน

ได้ใกลช้ดิ

พระพุทธศาสนา

และเป็นที่ยดึ

เหนี่ยวจิตใจ 

กอง

การศกึษาฯ 

13. โครงการอุดหนุนส่ง 

เสริมประเพณีมาฆบูชา

แห่ผา้ขึน้ธาตุ  

อ้าเภอถ้้าพรรณรา 

เพ่ือสืบสาน

พระพุทธศาสนา

และอัตลักษณ์

ท้องถิ่นของชาว

นครศรฯี 

 

ประชาชนใน

ต้าบล 

 

- - 25,000 25,000 25,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1  ครั้ง 

เด็กและเยาวชน

ได้ใกลช้ดิ

พระพุทธศาสนา

และเป็นที่ยดึ

เหนี่ยวจิตใจ 

กอง

การศกึษาฯ 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   6 การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

:  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการปรับภูมทิัศน ์

หน้า รร.วัดมขุธาราม 

หมู่ที่ 8 

เพ่ือปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้มี

สภาพดขีึ้น 

ปรับภูมิทัศน ์

และสร้าง

สถานที่ลอย

กระทง 

- - - - 200,000 หนองน้้า 1 

แหง่/ในตา้บล

ได้รับการปรับ

ภูมิทัศน ์

สภาพภูมิทัศน์

มีบรรยากาศ

สภาพแวด

แล้วที่ด ี

ส้านักปลัด 

2. โครงการปรับภูมทิัศน ์  

ต้าบลถ้้าพรรณรา  

เพ่ือปรับภูมิ 

ทัศนแ์ละ 

สภาพแวดลอ้ม 

ในต้าบลเพ่ือ 

สิ่งแวดลอ้มที่ด ี

และเป็นถานที่

พักผอ่น  

สถานที่

สถานะในเขต

พื้นที่ต้าบล 

-  -  -  -  200,000 แหลง่น้้า/

สวนสาธารณะ

ในต้าบลไดร้ับ

การปรับภูมิ

ทัศนป์ีละ 1 

ครั้ง 

 

สภาพภูมิทัศน์

มีบรรยากาศ

สภาพแวด

แล้วที่ดมีี

สถานที่

พักผอ่น 

ส้านักปลัด 

3. ปรับภูมิทัศนภ์ูเขาถ้้า เพ่ือปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้มี

สภาพดขีึ้น 

บริเวณ 

ภูเขาถ้้า   

 

- - 100,000 200,000 200,000 แหลง่

ท่องเที่ยว 1 

แหง่/ในตา้บล

ได้รับการปรับ

ภูมิทัศน ์

สภาพภูมิทัศน์

มีบรรยากาศ

สภาพแวด

แล้วที่ดลีะเป็น

ที่สนใจแก่

นักท่องเที่ยว 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมายการ

ผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4. โครงการรักษ์น้้า รักปาุ  

รักแผ่นดิน 

เพ่ือรักษา

สภาพแวดลอ้ม

ให้มีสภาพที่ดี

และร่วมกัน

อนุรักษ์น้้า ปุา

และดิน 

 

กจิกรรม

อนุรักษ์และ

รักษา

สภาพแวดลอ้ม 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

ประชาชนมี

จิตส้านึกใน

การรักษาปาุ

น้้าและดินท้า 

ส้านักปลัด 

5. โครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือปอูงกัน

การเซาะของ

ตลิ่งและตลิง่

พัง 

 

 

กจิกรรมปลูก

หญ้าแฝก/ริม

คลอง/สระน้้า/

หนองน้้า 

- - - 20,000 20,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

ประชาชนมี

ส่วนรว่มใน

กจิกรรมและ

ตลิ่งไม่พงั 

ส้านักปลัด 

6. โครงการฟื้นฟแูละ 

อนุรักษ์แหลง่น้้า 

เพ่ือให้แหล่ง

น้้าตาม

ธรรมชาตมิี

ความสะอาด

สามารน้้ามาใช้

เพ่ือการ

อุปโภค 

 

 

คลอง/แหลง่

กักเก็บน้้า 

- - - 20,000 20,000 ด้าเนินจัด

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

ให้น้้าและ

แหลง่น้้าได้รับ

การบ้าบัด

ฟื้นฟูสามารถ

น้ามาใชเ้พ่ือ

การอุปโภคได ้

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7. โครงการถนนสะอาด 

หน้าบ้าน  นา่มอง 

เพ่ือให้สะอาด  

มีการบรหิาร

จัดการ

สิ่งแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 

เป็นอย่างด ี มี

ความสะอาด 

เป็นระเบียบ

ของชุมชน 

 

ถนนภายใน

ต้าบล 

-  - 30,000 40,000 50,000 ด้าเนิน

กจิกรรมอย่าง

น้อยปีละ 2 

ครั้ง 

สิ่งแวดลอ้ม

ทางกายภาพ

มีการบรหิาร

จัดการเป็น

อย่างดี  มี

ความสะอาด 

เป็นระเบียบ 

ส้านักปลัด 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   4  การพัฒนาคน  ชุมชนและสงัคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

:  แผนงานกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ  เป็นเงิน

ชว่ยเหลือท่ี

ภาครัฐจัดสรร

ไว้ให้กับ

ผู้สูงอาย ุเพ่ือ

แบ่งเบาภาระ

คา่ใช้จ่ายใน

แต่ละเดือน 

  

ผู้สูงอายุ คือ 

บุคคลที่มอีายุ

60 ปีขึน้

ไป สังกัดใน

เขตพ้ืนที่

ต้าบลถ้้า

พรรณรา 

- - 10,000,000 11,000,000 12,000,000 ร้อยละ 100 

ของผู้มสีิทธ์ิ 

ผู้สูงอายุมี

รายได้ชว่ย

แบ่งเบาภาระ

ความเป็นอยู่

ในชวีิตดขีึ้น 

ส้านักปลัด 

2. เบี้ยยังชพีคนพิการ เป็นเงิน

ชว่ยเหลือท่ี

ภาครัฐจัดสรร

ไว้ให้กับผู้

พิการ เพ่ือ

แบ่งเบาภาระ

คา่ใช้จ่าย 

 

คนพกิารทุก

คนท่ีมสีมุด/

บัตร

ประจ้าตัวคน

พิการมีสิทธิ

ลงทะเบียน

ขอรับ 

- - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ร้อยละ 100 

ของผู้มสีิทธ์ิ 

ผู้พกิารมี

รายได้ชว่ย

แบ่งเบาภาระ

ความเป็นอยู่

ในชวีิตดขีึ้น 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. เบี้ยยังชพีผู้ปุวยเอดส์ เป็นเงิน

ชว่ยเหลือท่ี

ภาครัฐจัดสรร

ไว้ให้กับผู้

พิการ เพ่ือ

แบ่งเบาภาระ 

เป็นผู้ปุวย

เอดส์ที่แพทย์

ได้รับรองและ

ท้าการ

วินจิฉัยแล้ว

อยู่ในเขต

อบต.ถ้้า

พรรณรา 

 

 - - 6,000 12,000 12,000 ร้อยละ 100 

ของผู้มสีิทธ์ิ 

ผู้ปุวยเอดส์มี

รายได้ชว่ย

แบ่งเบาภาระ

ความเป็นอยู่

ในชวีิตดขีึ้น 

ส้านักปลัด 

4. ส้ารองจ่าย เพ่ือชว่ยเหลือ

ประชาชนตาม

อ้านาจหน้าที่

ในกรณีจ้าเป็น

ฉุกเฉิน 

เหตุการณภ์ัย/

หรือสาธารณ

ภัยที่ไม่

สามารถ

คาดการณไ์ด้

ล่วงหนา้ 

 

  

 ประชาชนใน

พื้นที่ที่ประสบ

เหต ุ

- - 350,000 400,000 450,000 ร้อยละ 100 

ของผู้มสีิทธ์ิ 

ที่ประสงค์

ขอรับความ

ชว่ยเหลือ 

ประชาชนใน

พ้ืนที่ได้รับ

ความ

ชว่ยเหลือ

อย่าง

ทันทว่งทีและ

บรรเทาความ

เดือดร้อน

ให้แก่

ประชาชนได ้

ส้านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็งมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        

:  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม 

วิชาชีพเสริมรายได้ 

เพ่ือฝึกอบรม

วิชาชีพให้กับ

คนในต้าบล

น้าความรู้ไป

สร้างอาชีพ 

สร้างรายได ้

กลุม่เปาูหมาย

ที่มคีวาม

สนใจ 

70  คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

คนในต้าบล

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

เพิ่มขึ้นความ

เป็นอยู่ในชีวติ

ดีขึน้ 

ส้านักปลัด 

2. โครงการสง่เสรมิ 

ศักยภาพกลุ่มสตรี 

ต้าบลถ้้าพรรณรา 

เพ่ือส่งเสริม 

ศักยภาพ

บทบาทของ

กลุม่สตรีเพ่ือ

ยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

 

กลุม่สตรี

ต้าบลถ้้า

พรรณรา 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนินจัด

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

 

สตรีในต้าบล 

มีศักยภาพ 

ส้านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็งมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        

:  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการปล่อยพนัธุส์ัตว์ 

น้้าเฉลิมพระเกยีรติ 

เพ่ืออนุรักษ์

พันธุส์ัตว์น้้า

และเพ่ือเป็น

การเฉลิมพระ

เกียรติ 

แหลง่น้้าใน

พื้นที่ต้าบล 

ถ้้าพรรณรา 

- - 20,000 20,000 20,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

สัตว์น้้าใน

พ้ืนที่ได้รับ

การอนุรักษ์

และเป็นการ

เฉลิมพระ

เกียรติ 

 

ส้านักปลัด 

2. โครงการสง่เสรมิเกษตร 

ตามแนวทางเศรษฐกจิ 

พอเพียง 

เพ่ือส่งเสริม

และพฒันา

เกษตรกรตาม

ระบบเกษตร

ยั่งยืน 

 

กลุม่เปาูหมาย 

70  คน 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

คนในต้าบล

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

เพิ่มขึ้นความ

เป็นอยู่ในชีวติ 

ส้านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการสง่เสรมิเลี้ยง 

สัตว์พ้ืนเมือง 

เพ่ือเป็นการ

อนุรักษ์พันธุ์

สัตว์พ้ืนเมือง

และเพ่ือสรา้ง

งานและสร้าง

รายได้จาก

การเลี้ยงสัตว์ 

 

กลุม่เปาูหมาย 

50 คน 

- - - 30,000 30,000 ด้าเนินการจัด

กจิกรรมปีละ 

1  ครั้ง 

สัตว์พ้ืนเมือง

ได้รับการ

อนุรักษ์และ

สร้างรายได้

ให้กับคนใน

พ้ืนที ่

ส้านักปลัด 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็งมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        

:  แผนงานการพาณิชย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการผลติน้้าประปา 

ด่ืมได ้

เพ่ือสร้าง

รายได้ให้กับ

คนในชุมชน 

เคร่ืองผลิต

น้้าประปาด่ืม

ได้ 

- - - 150,000 150,000 จัดซื้อเคร่ือง

ผลิตน้้าดืม่

จ้านวน  1  

แหง่/2 ป ี

คนในต้าบล

สร้างอาชีพ

สร้างรายได้

เพิ่มขึ้นความ

เป็นอยู่ในชีวติ

ดีขึน้และมีน้า้

ด่ืมราคมถูก 

ส้านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็งมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล        

:   แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการ 5 (ส) 

สร้างสรรค์พัฒนาคน  

พัฒนางาน 

สถานที่

ท้างานของ

ส้านักงาน

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลมีความ

เป็นระเบียบ 

เรียบรอ้ย 

ส้านักงาน

อบต. 

- - 20,000 20,000 20,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

ส้านักงานมี

ความเป็น

ระเบียบ

เรียบรอ้ยขึ้น 

ส้านักปลัด 

2. โครงการพฒันาปรับปรุง 

เวปไซด์และเวปเพจของ 

อบต. 

เพ่ือการ

ท้างานทีม่ี

ประสิทธภิาพ

รวดเร็วและ

ถูกต้อง 

ระบบ

สารสนเทศ

ของอบต. 

- - 10,000 10,000 10,000 ด้าเนินงานปี

ละ  1  ครัง้ 

ระบบ

สารสนเทศ

และการ

ท้างานมีความ

สะดวก 

ส้านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. โครงการจัดท้าแผนท่ี 

ภาษีและทะเบยีน 

ทรัพย์สินของ 

อบต.ถ้้าพรรณรา 

 เพ่ือให้ได้

ข้อมูลแผนที่

แม่บทที่พร้อม

น้าไปพัฒนา

งานจดัเก็บ

รายได ้

ต้าบล 

ถ้้าพรรณรา 

- - 500,000 500,000 500,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

งานจดัเก็บ

รายได้มีการ

พัฒนาและ

ด้าเนินการ

ถูกต้อง

แม่นย้า 

ส้านักปลัด 

4. โครงการจัดการเลือกตัง้ 

ของอบต.ถ้้าพรรณรา 

เพ่ือ

ด้าเนินการ

เลือกตัง้ให้

ได้มาซึง่นายก

องคก์าร

บริหารส่วน

ต้าบลและ

สมาชิกสภา 

นายกอบต.ถ้้า

ฯและสมาชิก

สภาอบต. 

จ้านวน 10 

หมู่บ้าน 

- - 800,000 - - ตามที่ กกต.

ก้าหนด 

ร้อยละ 100 

มีนายกอบต.

และสมาชิก

อบต. 

ส้านักปลัด 

5. โครงการงานรัฐพิธีและ 

วันส้าคัญของชาต ิ

เพ่ือเป็นการ

แสดงออกถงึ

ความจง 

รักภักดี

เทดิทูน

ปกปูอง

สถาบัน

กษัตริย ์

งานรฐัพิธี - - 100,000 100,000 100,000 ตามระเบยีบ

และหนังสั่ง

การก้าหนด 

ร้อยละ 100 

งานรฐัพิธีและ

วันส้าคัญ 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6. โครงการจัดเวที

ประชาคมระดับหมู่บ้าน

และระดับตา้บล 

 

เพ่ือส่งเสริม

ให้ประชาชน

ได้มีสว่นร่วม

เสนอปัญหา

และความ

ต้องการของ

ประชาชน 

ผ่าน

ประชาคม  

-แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

-แผนชุมชน 

 

- - 10,000 10,000 10,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1 ครั้ง 

ได้มาซึง่

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น แผน

ชุมและ

ท้องถิ่นไดม้ี

ส่วนรว่มใน

การพัฒนา

ท้องถิ่น 

ส้านักปลัด 

7. โครงการฝึกอบรมและ 

ศกึษาดูงานเพ่ือพัฒนา 

และเพิ่มศักยภาพ 

ในการปฏิบัต ิ

ของบุคลากรของอบต. 

ถ้้าพรรณรา 

เพ่ือพัฒนาและ 

เพิ่มศักยภาพ 

ในการปฏิบัต ิ

ของบุคลากร 

ของอบต. 

ถ้้าพรรณรา 

 

บุคลากรของ 

อบต. 

ถ้้าพรรณรา 

- - 300,000 300,000 300,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

บุคลากรอบต.

มี

ประสิทธภิาพ

ในการปฎิบัต ิ

งานเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 

8. โครงการพฒันาศักยภาพ 

บุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธ ิ

ภาพการปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาและ 

เพิ่มศักยภาพ 

ในการปฏิบัต ิ

ของบุคลากร 

ของอบต. 

ถ้้าพรรณรา 

บุคลากรของ 

อบต. 

ถ้้าพรรณรา 

- - 50,000 50,000 50,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

บุคลากรอบต.

มี

ประสิทธภิาพ

ในการปฎิบัต ิ

งานเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

กอง

การศกึษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9. โครงการด้าเนินการ 

ส้ารวจความความพึง

พอใจของผูม้ารับบริการ

การปฏิบัติงานของอบต.

ถ้้าพรรณรา 

เพ่ือด้าเนิน 

การส้ารวจ 

ความความ 

พึงพอใจของ 

ผู้มารับบริการ 

การปฏิบัต ิ

งานอบต.ถ้้าฯ 

งานบริการ 

สาธารณะ

ของอบต. 

ถ้้าพรรณรา 

- - 25,000 25,000 25,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

ให้ผู้รับบรกิาร

มาความพงึ

พอใจในการ

รับบริการและ

น้าไปรับปรงุ

พัฒนาการ

ท้างานอบต. 

ส้านักปลัด 

10. โครงการจัดงานวัน 

ท้องถิ่นไทย 

เพ่ือสร้างจิต

ของพนักงาน

ส่วนต้าบล ใน

การ

ปฏิบัติงานให้

เกิดประโยชน ์

ผู้บริหาร

สมาชิกสภา  

พนักงานส่วน

ต้าบล  

บุคลากร  

- - 20,000 20,000 20,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

พนักงาน

ตระหนักถึง

บทบาทของ

ตนในการ

บริการ

ประชาชน 

ส้านักปลัด 

11. โครงการอุดหนุนศูนย์ 

ปฏิบัติการร่วมในการชว่ย 

เหลือประชาชนของอปท. 

ระดับอ้าเภอ 

เพ่ือ

ด้าเนินการ 

ในการ

ประสาน 

งานกับส่วน

ราชอ่ืนๆ เพ่ือ 

ชว่ยเหลือ

ประชาชน 

ปฏิบัติการร่วม 

ในการชว่ย 

เหลือประ 

ชาชนของอปท. 

ระดับอ้าเภอ 

-อบต.ดุสิต 

-อบต.คลอง

เส 

- - - 50,000 50,000 ด้าเนินการ 

ปีละ 1  ครั้ง 

 

มีศูนย์กลาง 

การชว่ย 

เหลือประ 

ชาชนของอปท. 

ระดับอ้าเภอ 

ประชาชน

ได้รับการช่วย 

เหลืออย่างทัน 

ท่วงที 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12. โครงการศูนย์ปฏบิัตกิาร 

ร่วมในการชว่ย 

เหลือประชาชนของอปท. 

ระดับอ้าเภอ 

เพ่ือ

ด้าเนินการ 

ในการ

ประสาน 

งานกับส่วน

ราชอ่ืนๆ เพ่ือ 

ชว่ยเหลือ

ประชาชน 

ปฏิบัติการร่วม 

ในการชว่ย 

เหลือประ 

ชาชนของอปท. 

ระดับอ้าเภอ 

 

- - 50,000 - - ด้าเนินการ 

ปีละ 1  ครั้ง 

 

มีศูนย์กลาง 

การชว่ย 

เหลือประ 

ชาชนของอปท. 

ระดับอ้าเภอ 

ประชาชน

ได้รับการช่วย 

เหลืออย่างทัน 

ท่วงที 

 

 

ส้านักปลัด 

13. โครงการสง่เสรมิคุณ 

ธรรมและจรยิธรรม 

ในการปูองกันการทุจริต 

เพ่ือสร้าง

จิตส้านึกและ

ส่งเสริม 

คุณธรรม

จริยธรรมใน

การปูองกัน

การทุจริต 

 

 

 

 

บุคลากรของ 

อบต. 

ถ้้าพรรณรา 

- - 20,000 20,000 20,000 ด้าเนินการ 

ปีละ 1  ครั้ง 

 

บุคลากรมีจิต 

ส้านึกและมี

ความ 

สุจริตโปรง่ใส 

ในการท้างาน 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14. โครงการอุดหนุน 

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จสมเด็จ 

พระวขริเกลา้เจ้าอยู่ 

หัวเน่ืองในโอกาส 

มหามงคล 

เฉลิมพระชนพรรษา 

  

 

 

 

 

เพ่ือจัดงาน 

เฉลิมฉลอง

พระบาทสมเด็จ 

พระวขริเกลา้

เจ้าอยู่หัว 

เน่ืองใน

โอกาสมหา

มงคล 

ประชาชน

อ้าเภอ 

ถ้้าพรรณรา 

- - 45,000 45,000 45,000 ด้าเนินการ 

ปีละ 1  ครั้ง 

 

ประชาชนได ้

ร่วมเฉลิมฉลอง 

งานมงคล 

 

ส้านักปลัด 

15. โครงการอุดหนุน 

จัดกิจกรรมเน่ือง 

ในโอกาสวันเฉลมิพระชน 

พรรษาสมเด็จพระนางเจา้ 

พระบรมราชนิ ี

 

เพ่ือจัดงาน 

เฉลิม 

ฉลองพระบาท 

พระชนพรรษา

สมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรม 

ราชิน ี

 

 

 

ประชาชน

อ้าเภอ 

ถ้้าพรรณรา 

- -  45,000 45,000 45,000 ด้าเนินการ 

ปีละ 1  ครั้ง  

 

ประชาชนได ้

ร่วมเฉลิมฉลอง  

งานมงคล 

  

ส้านักปลัด  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16. โครงการอุดหนุน 

จัดงานเฉลิมพระ 

เกียรติสมเด็จพระนาง 

เจ้าสิรกิติิ์ ระบรมราชินี

นาถพระบรมราชชนนี 

พันปหีลวงเน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลมิพระชน

พรรษา  

 

 

เพ่ือจัดงานเฉลมิ  

สมเด็จพระนาง 

เจ้าสิรกิติิ์ พระ 

บรมราชิน ี

นาถพระบรม  

ราชชนนพีันป ี 

หลวง 

  

ประชาชน

อ้าเภอ 

ถ้้าพรรณรา 

- -  45,000 45,000 45,000 ด้าเนินการ 

ปีละ 1  ครั้ง  

 

ประชาชนได ้

ร่วมเฉลิมฉลอง  

งานมงคล 

  

ส้านักปลัด  

17. โครงการอุดหนุน 

จัดงานพิธีบ้าเพญ็กุศล 

และกจิกรรมน้อมร้าลึก 

เน่ืองในวันคล้ายวัน 

สวรรคตพระบาท 

สมเด็จพระปรมนิ 

ทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร   

เพ่ืองานพธิี

บ้าเพ็ญกุศล 

กจิกรรมน้อม

ร้าลึกเน่ืองใน 

วันคลา้ยวัน

สวรรคต

พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทร 

มหาภมูิพลอดุล 

ยเดชบรมนาถ

บพติร   

 

ประชาชน

อ้าเภอ 

ถ้้าพรรณรา 

- - 30,000 30,000 30,000 ด้าเนินการ 

ปีละ 1  ครั้ง 

 

ประชาชนได ้

ร่วมกจิกรรม 

 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  โครงการเงินอุดหนุน 

การจัดงานพธิีบ้าเพ็ญ 

กุศลและกิจกรรม 

น้อมร้าลึกเน่ืองในวัน 

คลา้ยวันสวรรคตพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว  

งานพธิีบ้าเพ็ญ

กุศลและกิจ 

กรรมน้อมร้าลกึ

เน่ืองในวัน 

คลา้ยวัน 

สวรรคต 

พระบาท 

สมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้ 

เจ้าอยู่หัว  

 

ประชาชน

ต้าบล 

ถ้้าพรรณรา 

- - 15,000 15,000 15,000 ด้าเนินการ 

ปีละ 1  ครั้ง 

 

ประชาชนได ้

ร่วมกจิกรรม 

 

ส้านักปลัด 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็งมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล        

:   แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการจา้งเหมา 

บริการจ้างออกแบบ 

งานและควบคุมงาน

กอ่สร้าง  

เพ่ือจ้าง

ออกแบบงาน  

ควบคุมงานที่ 

จ่ายให้เอกชน 

นิตบิุคคลหรือ  

บุคคลภายนอก 

เพ่ือให้ได้มาซึง่  

สิ่งกอ่สร้าง  

 

-แบบงาน 

-งานกอ่สรา้ง 

  

-  -  12,000 15,000 20,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

ได้มาซึง่แบบ

งานกอ่สร้าง 

ส้านักปลัด 

 2. โครงการก่อสรา้งอาคาร 

ส้านักงานอบต.  

เพ่ือสร้าง

อาคาร  

ส้านักงานใหม่

เพ่ือรองรับการ

ปฎิบัติงานของ

ของบุคลากร   

 

 

อาคาร

ส้านักงาน

อบต. 

-  -  - - 8,000,000 อาคาร

ส้านักงาน

อบต. 

/ 1 แหง่/

ภายใน 5 ป ี

มีอาคาร

ส้านักงาน 

ส้านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

3. จัดซื้อดนิ เพ่ือใช้เป็นที่ 

กอ่สร้าง

อาคาร

ส้านักงาน

อบต.และ

รองรับการ 

บริการของ

ของประชาชน 

ที่ดนิ - - - - 5,000,000 ที่ดนิ  1 

แปลงภายใน  

5 ป ี

ที่ดนิกอ่สร้าง 

อาคาร 

ส้านักปลัด 

4. ปรับปรุง ซ่อมแซม 

อาคารส้านักงาน 

อบต.ถ้้าพรรณรา 

เพ่ือปรับปรุง

ซอ่มแซม

อาคารเพ่ือให้

มีที่รองรับงาน

และการ

ปฎิบัติของ

บุคลากร 

อาคาร

ส้านักงาน

อบต. 

- - 80,000 100,000 100,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1  ครั้ง 

อาคาร

ส้านักงานมี

สภาพร้อมใช้

งาน 

ส้านักปลัด 

5. ปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารผู้สงูอาย ุ

ต้าบลถ้้าพรรณรา 

เพ่ือปรับปรุง

ซอ่มแซม

ผู้สูงอายุ

เพ่ือให้มีสภาพ

พร้อมใช้งาน 

 

อาคาร

ผู้สูงอาย ุ

- - 271,000 100,000 100,000 ด้าเนินการปี

ละ 

1 ครั้ง 

อาคาร

ผู้สูงอายุมี

สภาพการใช้

งานได้ปกต ิ

ส้านักปลัด 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   4  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้น่าอยู่  เข้มแข็งมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล        

:   แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1.  โครงการอุดหนสุบทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน 

ต้าบลถ้้าพรรณรา 

เพ่ือสนับสนุน

การด้าเนินการ

กจิการกองทุน

สวัสดิการ

ชุมชนต้าบลถ้้า

พรรณรา 

 

สมทบกองทุน

สวัสดิการ

ชุมชนต้าบล

ถ้้าพรรณรา 

  

-  -  20,000 20,000 20,000 ด้าเนิน

กจิกรรมปีละ 

1 ครั้ง 

ประชาชนใน

พ้ืนที่ต้าบล

และการ

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชนมเีงิน

สมทบเพ่ือด้า

การด้าน

สวัสดิการของ

คนในชุมชน 

 

ส้านักปลัด 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 

 ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ยุทธศาสตร์จังหวดันครศรีธรรมราช  ที่   1  การบริหารจัดการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรสู่มาตรฐานนครบวงจรและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่   3  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพฒันา  2  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน        

:  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 โครงการปูทับผวิจราจร

แบบแอสฟัลท ์

ติกคอนกรตี 

สายปลายรา-แพรก

กลาง 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนลาดยาง

สายปลายรา-

แพรกกลาง 

แบบแปลน

ตามที่ อบต.

ก้าหนด 

 

- - - 3,000,000 3,000,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

2. โครงการกอ่สรา้งสะพาน 

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

บ้านอู่เรือ  หมู่ที่ 4  

 เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

 

 สะพาน

คอนกรตีเสริม 

เหล็กบา้นอู่

เรือแบบ

แปลนตาที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 2,500,000 2,500,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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การผลิต 

(โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

3. โครงการกอ่สรา้งสะพาน 

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

บ้านปลายรา  หมู่ที่ 2  

 เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

 

 สะพาน

คอนกรตีเสริม 

เหล็กบา้น

ปลายราแบบ

แปลนตาที่

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 2,500,000 2,500,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

4. ท่าน้้าแบบขั้นบันได 

คอนกรตีเสริมเหล็ก 

ท่าน้้าเขาหลัก  หมู่ท่ี 6 

 เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

 

 ท่าน้้าแบบ

ขั้นบันได

คอนกรตีเสริม 

เหล็กบา้นเขา

หลัก แบบ

แปลนตาที่

อบต.ก้าหนด 

 

- - - 2,000,000 2,000,000 1 แห่ง ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 

5. โครงการปูทับผวิจราจร

แบบแอสฟัลท์ตกิคอน 

กรตี สายนาพา-ปลายเส 

เพ่ือพัฒนา

สาธารณูปการ 

ถนนลาดยาง

สายนาพา-

ปลายเส แบบ

แปลนตามที่ 

อบต.ก้าหนด 

 

 

- - - 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชน

เข้าถงึ

สาธารณูปการ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แบบ ผ.02/1 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 – 2565 

 ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี   3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

:  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย

การผลิต 

(โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า

จะไดรับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. โครงการก่อสรา้ง 

ผนังกั้นตลิ่งริมแมน่้้า 

ตาป ีหมู่ที่ 7 

  

เพ่ือปอูงกัน

การพังของ

ตลิ่งรมิแม่

น้้าตาปีเน่ือง

จาการกัดเซาะ

ของน้้า 

ผนังกั้นตลิ่ง

ริมแมน่้้าตาป ี

บริเวณหมู่ที่ 

7 

- - - 2,500,000 2,500,000 ผนังกั้นตลิ่ง 

1 แห่ง/หมู่ที ่

7 

ตลิ่งไม่พงั

ประชาชนไมไ่ด้

รับความ

เดือดร้อน 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสรา้ง 

ผนังกั้นตลิ่งริมแมน่้้าตาป ี

หมู่ที่ 8 

  

เพ่ือปอูงกัน

การพังของ

ตลิ่งรมิแม่

น้้าตาปีเน่ือง

จาการกัดเซาะ

ของน้้า 

ผนังกั้นตลิ่ง

ริมแมน่้้าตาป ี

บริเวณหมู่ที่ 

8 

- - - 2,500,000 2,500,000 ผนังกั้นตลิ่ง 

1 แห่ง/หมู่ที ่

8 

ตลิ่งไม่พงั

ประชาชนไมไ่ด้

รับความ

เดือดร้อน 

กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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การผลิต 

(โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

3. โครงการก่อสรา้งฝาย 

น้้าล้น หมู่ที่ 2 

  

เพ่ือพัฒนา

ศักยภายใน

การจัดการภัย

พิบัติและ

รับรองการ 

เกษตรและ

การท่องเที่ยว 

ฝายน้้าล้น 

หมู่ที่ 2 แบบ

แปลนตามที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 2,500,000 2,500,000 ฝายน้้าล้น 

1 แห่ง/หมู่ที ่

2 

พ้ืนที่รองรับ

ทางผ่านของ

น้้าและชะลอ

น้้าและ

การเกษตรมี

น้้าเพียงพอ 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสรา้งฝาย 

น้้าล้นคลองรา หมู่ที่ 6 

  

เพ่ือพัฒนา

ศักยภายใน

การจัดการภัย

พิบัติและ

รับรองการ 

เกษตรและ

การท่องเที่ยว 

ฝายน้้าล้น 

คลองรา 

หมู่ที่ 6 แบบ

แปลนตามที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 2,500,000 2,500,000 ฝายน้้าล้น 

1 แห่ง/หมู่ที ่

6 

พ้ืนที่รองรับ

ทางผ่านของ

น้้าและชะลอ

น้้าและ

การเกษตรมี

น้้าเพียงพอ 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสรา้งฝาย 

น้้าล้นคลองเท๊ียะ  

หมู่ที่ 7 

  

เพ่ือพัฒนา

ศักยภายใน

การจัดการภัย

พิบัติและ

รับรองการ 

เกษตรและ

การท่องเที่ยว 

 

ฝายน้้าล้น 

คลองเที๊ยะ 

หมู่ที่ 7 แบบ

แปลนตามที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 2,500,000 2,500,000 ฝายน้้าล้น 

1 แห่ง/หมู่ที ่

7 

พ้ืนที่รองรับ

ทางผ่านของ

น้้าและชะลอ

น้้าและ

การเกษตรมี

น้้าเพียงพอ 

กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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การผลิต 

(โครงการ) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

หลัก 

6. โครงการก่อสรา้งฝาย 

น้้าล้นคลองนาพา  

หมู่ที่ 8 

  

เพ่ือพัฒนา

ศักยภายใน

การจัดการภัย

พิบัติและ

รับรอง

การเกษตร

และการ

ท่องเที่ยว 

ฝายน้้าล้น 

คลองนาพา 

หมู่ที่ 7 แบบ

แปลนตามที่

อบต.ก้าหนด 

- - - 2,500,000 2,500,000 ฝายน้้าล้น 

1 แห่ง/หมู่ที ่

8 

พ้ืนที่รองรับ

ทางผ่านของ

น้้าและชะลอ

น้้าและ

การเกษตรมี

น้้าเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

บัญชีครภุัณฑ์ 

แบบ ผ.03 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าพรรณรา 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1. แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

40,000 BTU จ้านวน 2 เคร่ือง 

ส้าหรับอาคารผูสู้งอาย ุ

- - 32,400 32,400 - ส้านักปลัด 

2. แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถนั่งส่วนกลาง ขนาดไม่เกิน  

1800  ซซี ีจ้านวน 1 คัน 

- - - 931,000 - ส้านักปลัด 

3. แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดหญา้แบบข้ออ่อน 

จ้านวน 2  เคร่ือง 

 

- - 10,900 10,900 - ส้านักปลัด 

4. แผนงานรักษาความ 

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยยนต์ ขนาด 12  นิ้ว จ้านวน 

2  เคร่ือง 

 

- - - 8,000 8,000 ส้านักปลัด 

5. แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เกษตร เคร่ืองสูบน้้าแบบจุ่มใต้น้้า(ปั๊ม

ซัมเมอร ์)ขนาด 2 HP 220 V 

จ้านวน 3  เคร่ือง 

- - 27,000 27,000 27,000 กองช่าง 

6. แผนงานการพาณิชย์ ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เกษตร เคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 

ขนาด 2 HP 220 V  

จ้านวน 3  เคร่ือง 

- - 11,000 11,000 11,000 กองช่าง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย งบประมาณ หน่วยงาน
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(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

รับผิดชอบ

หลัก 

7. แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร ์

 อุปกรณอ์า่นบัตรเอนกประสงค์

(Smart Cart Readeer) 

คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์

ราคากลางและคณุลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

ประจ้าป ีพ.ศ.2561  

จ้านวน 2 ชิ้น 

- - 1,400 1,400 - ส้านักปลัด 

8. แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควันชนิดมือจับ 

เกณฑ์ราคาทอ้งตลาด 

จ้านวน  3  เคร่ือง 

- - 10,500 10,500 10,500 ส้านักปลัด 
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ส่วนที่ ๔ 

 

 

 การบริหารงานที่ประสบความส้าเร็จนั้น  ส่วนหนึ่งมาจากการน้านวัตกรรม ( Innovation)  และ

กระบวนการบริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก้าหนดไว้  การ

ติดตามและการประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน  ซ่ึงมีหลักการส้าคัญ คือ  การ

ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส้าเร็จของงาน  อันจะน้าไปสู่การปรับปรุง

แก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุเปูาหมาย  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าอยู่ในระดับใด  เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  มีองค์ประกอบ 3 ส่วน  คือ  

การวางแผน (Planning) การน้าแผนไปปฏิบัติ (Implementation of the plan ) และการติดตามประเมินผล  

(Monito and Evaluation  )  ฉะนั้น  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สามารถด้าเนินการได้ดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ  การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยตรวจสอบ

กระบวนการด้าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก้าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  และหนังสือ

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรอบในการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล 

2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด้าเนินงานตามนโยบายของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าดี  เป็นการประเมินผลการด้าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดย

ออกแบบส้ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด้าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ

ที่ได้ด้าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น้าไปสู่ความส้าเร็จตามแผนงานที่ก้าหนดไว้หรือไม่  มี

ผลส้าเร็จมากน้อยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมาย  หากมีความล่าช้าหรือมีสาเหตุมาจากอะไร  

สมควรที่จะได้รับการแก้ไขโดยวิธีการใด  เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวั ตถุประสงค์และ

เปูาหมายที่วางไว้  และยังเป็นเครื่องช้ีวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด้าเนินโครงการ  ที่มี

ประเด็นในการติดตามประเมินผลดังนี้ 

การติดตามและการประเมินผล 
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1) การติดตามและการประเมินผลการด้าเนินงาน  โดยมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  คุณภาพ  ความ

พึงพอใจและข้ันตอนการด้าเนินงานซ่ึงผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก้ากับตัวช้ีวัด 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด้าเนินงานประจ้าปีและเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าดี   จะน้าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

โครงการ  มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และ

เปูาหมายที่ได้ก้าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความ

ต้องการของประชาชนเป็นส้าคัญ 

ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 

1. ด้าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสองประเภท คือ 

1.1 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

1.2 แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 

  2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน

ภาพรวม 

 

  เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard 

Criteria) และตัวช้ีวัด (Indicators)เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด  ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด กรอบตัวแปร 

สัมฤทธิผลและการบรรจุ  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจ้านวนโครงการที่

ด้าเนินการแล้วเสร็จกับจ้านวนโครงการ

ทั้งหมด 

การตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่พึง

พอใจและไม่พอใจผลสะท้อนกลับ 
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การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ 

อปท. 

การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

ของ อปท. 

การประเมินการ
ด าเนินงานของ อปท. 

การประเมินความพึง
พอใจต่อผลการ

ด าเนินงานของ อปท.ใน
ภาพรวม 

4.3  แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

แบบรายงาน 

 

  แบบประเมินผลแผนฯ        แบบตดิตามแผนฯ               แบบประเมินผลแผนฯ 

          (Input)             (Process)                      (Output) 

 

        แบบท่ี 1         แบบท่ี 2                       แบบท่ี 3/1                    แบบท่ี 3/2 

    

 

 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 องค์การบริหารส่วนต้าบล ได้จัดท้าบริการสาธารณะเพ่ืออ้านวยความสะดวกและตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้

มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ซ่ึงเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 

(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส้าเร็จได้ทันทีเมื่อด้าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ 

ระยะกลางและยาว ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและด้าเนินการโดยอนาคตองค์การบริหารส่วนต้าบลได้

วางแผนด้าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

2.โครงสร้างพ้ืนฐาน -จัดใหม้ีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการทีเ่หมาะสม และ

เพียงพอในพื้นที่สามารถพัฒนาพืน้ที่ให้มีความเจริญ และรองรับการ

ขยายตัวของเมือง 

-บูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟูา, สายโทรศัพท์, CCTV ร่วมกับไฟฟูา, 

องค์กรโทรศัพท์ต่างๆ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.สังคมและการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต 

-ปรบัปรุงสถานประกอบการให้มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์หลักสุขาภิบาล 

ผู้บรโิภคได้บรโิภคอาหารท่ีสะอาดไม่มีสารปนเปื้อนที่เกิดอันตรายแก่ชีวิต 

-การรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก ทั้งในชมุชนและสถานศกึษา 

-เพ่ิมมาตรการดูแลและสร้างภมูิคุ้มกนัทางสังคมให้แก่เด็ก และเยาวชน

ให้รูเ้ท่าทันถึงโทษและรปูแบบการแพรร่ะบาด รวมถึงวิธีการหลีกเล่ียง

โดยตัง้เปูาหมายให้โรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลปลอดยาเสพ

ติด 

-ให้การดูแลและช่วยผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐานและมี

ความเท่าเทียมกัน 

-เตรียมความพร้อมส้าหรับผู้ที่เข้าสู่วัยผูสู้งอายุ และสนับสนุนการ

ด้าเนินงานองค์กรผู้สูงอาย ุ

-เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สินแก่ประชาชนด้วยการ

ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเส่ียง เพื่อดแูลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่

ตลอด 24 ชม. 

-เพ่ิมศกัยภาพการปฏบิัติงานของ จนท.งานปูองกันฯ และสร้างเครือข่าย

รักษาความปลอดภัยทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมทั้ง

ภายในและนอกพ้ืนที ่

-จัดการศึกษาและแหล่งเรยีนรู้นอกระบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ประชาชนในการพัฒนาตนเองให้ทันกับสถานการณ์โลกที่ปรบัเปล่ียนไป 

-เสริมสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันภายหลัก บวร 

-ส่งเสรมิกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการ  

-สนับสนุนประเพณีท้องถ่ิน  

-จัดระบบการก้าจัดขยะทีม่ีประสิทธิภาพ สร้างจิตส้านึกในการท้ิงขยะ 

และ ส่งเสรมิให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ภายในครัวเรือน รวมถงึการ

พัฒนาการ แปลงขยะให้เปน็พลังงานไฟฟูาในอนาคต  

-พัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
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ด้าน  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

3.พัฒนาเศรษฐกิจ  - พัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว  

- ส่งเสรมิการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในพื้นที่  มุ่งพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง  

- ปลูกฝงัการด้ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

4.บริหารจัดการองค์กรภายใต้

ระบบธรรมาภิบาล 

-ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

-พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพ่ิมมาตรการและวางแผนการจัดเก็บ

ภาษีให้เปน็ไปตามเปูาหมาย 

-เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนต้าบลให้ครอบคลุม และทั่วถึง และเพ่ิมชอ่งทางการ

ประชาสัมพนัธ์ เช่น เว็บไซต์, ส่ือโซเชียลฯลฯ  

2. ข้อสังเกต ข้อเสนแนะ ผลจาการพัฒนา 

 หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดท้าแผนนั้น เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยค้านึงถึงหลักประชารัฐ

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส้าคัญในส่วนของการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมา

พบว่า การด้าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด้าเนินงาน 

โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดท้าย

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าดี  ได้ติดตาม

ประเมินผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นประจ้าทุกๆ เดือน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ด้าเนินโครงการ/

กิจกรรม ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นไปตามแผนการด้าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อม

จัดท้ารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการน้าแผน

ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถอ้านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 

 

 


