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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

************************************************** 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  เทศบาลต าบลนาบอน  ที่ตั้งเลขที่ ๔๑๖  หมู่ ๒ ถนนสายควนไม้แดง-จันดี  ต าบลนาบอน  
อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๒๒๐  เว็บไซต์  www.Naboncity.go.th ห่างจากตัวจังหวัด  
ประมาณ ๗๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๔ ตารางกิโลเมตร  มีจ านวนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ๓ 
หมู่บ้าน คือ หมู่ ๒,๓,๑๑  จ านวน ๑,๐๙๗ หลังคาเรือน  มีชุมชนจ านวน ๒ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดบนและ
ชุมชนตลาดล่าง มีอาณาเขตตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๖ 
ดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ห่างจากศูนย์กลางรางรถไฟ ตรง กม. ๗๔๒ ตามแนวเขตตั้งฉาก 
๑,๐๐๐ เมตร  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านทางรถไฟตรง กม. ๗๔๒  ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่ง
ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางรางรถไฟ ๑,๐๐๐ เมตร 
  ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ ๒ ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากศูนย์กลางรางรถไฟ ๑,๐๐๐ เมตร 
  ทิศใต้   จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านรางรถไฟ ตรงกม. ๗๔๔ 
ถึงหลักเขตที่ ๔ ซ่ึงต้ังอยู่หา่งจากจุดศูนย์กลางรางรถไฟ ๑,๐๐๐ เมตร 
  ทิศตะวันตก   จากหลักเขตท่ี ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบ หลักเขต  ที่ ๑  
  ส าหรับแนวเขตการวางผังพัฒนาชุมชนสุขาภิบาลนาบอนในที่นี้ใช้แนวเขตของสุขาภิบาลเดิม
ทั้งหมด ไม่มีการขยายเพิ่ม 

http://www.naboncity.go.th/
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่สูงและเนินเขาต่างๆ สลับกับที่ราบเป็น

บางแห่งและมีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ ๔๐ – ๕๐ เมตร โดยสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน
ปนทรายเหมาะแก่การท าสวนยางพารา เป็นต้น 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศ  มีลักษณะร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปี แบ่งออกเป็น ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่
เดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 สถิติและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 ข้อมูลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 
 ๑.  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั้งหมด จ านวน  ๑,๘๙๘  คน แยกเป็น 
      ๑.๑ จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  จ านวน  ๑,๕๐๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๐ 
      ๑.๒  จ านวนบัตรเสียทั้งหมด ๖๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๘  
                      (หมายเหตุ : บัตรเสียบางส่วนให้คิดรวมเป็นบัตรดี ) 
               ๑.๓  จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนทั้งหมด จ านวน  ๑๒ บัตร  คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ 
   ๒.  จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด  จ านวน ๑,๘๘๖ คน แยกเป็น 
    เขตเลือกตั้งที่ ๑   จ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  ๙๓๒  คน แยกเป็น  
      -  ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจ านวน  ๗๒๖  คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๐  
      -  จ านวนบัตรเสีย ๒๔ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๑ 
         (หมายเหตุ: บัตรเสียบางส่วนให้คิดรวมเป็นบัตรดี) 
      -  จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  ๓  บัตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๑ 
    เขตเลือกตั้งที่ ๒    จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  ๙๕๔  คน แยกเป็น  
      -  ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจ านวน ๗๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๖  
      -  จ านวนบัตรเสีย ๓๕ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๙ 

          (หมายเหต:ุ บัตรเสียบางส่วนให้คิดรวมเป็นบัตรดี) 
      -  จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  ๑ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ 
         เทศบาลต าบลนาบอนเป็นเทศบาลขนาดกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๓. ประชากร 
   ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
         -ประชากรในเขตเทศบาล  (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒) จ านวน  ๒,๖๖๘ คน 
        -ประชากรอาศัยทะเบียนบ้านกลาง (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๑,๐๙๗ คน  
                  -ความหนาแน่นประชากร  ๖๖๗ คน/ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ 
จ านวน  

ครัวเรือน ชื่อชุมชน 
ประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
หมู่ที่ ๒ ๖๗๐ ชุมชนตลาดล่าง ๖๘๑ ๗๓๑ ๑,๔๑๒ 
หมู่ที่ ๓ ๔๙ ชุมชนตลาดบน ๘๗ ๘๖ ๑๗๓ 

หมู่ที่ ๑๑ ๓๗๘ ชุมชนตลาดบน ๕๕๐ ๕๓๓ ๑,๐๘๓ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๗  ๑,๓๑๘ ๑,๓๕๐ ๒,๖๖๘ 
 (ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร์ฯ เทศบาลต าบลนาบอน) 
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  ๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
           แยกตามสัญชาติ 

 
 
 
 
 
 

 
         แยกตามช่วงอายุ (ปี)  เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 
 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า ๑ ปี ๑๒ ๖ ๑๘ 

๑-๑๐ ๑๘๐ ๑๕๕ ๓๓๕ 
๑๑-๒๐ ๑๔๒ ๑๕๐ ๒๙๒ 
๒๑-๓๐ ๒๐๒ ๒๐๒ ๔๐๔ 
๓๑-๔๐ ๒๒๒ ๒๑๐ ๔๓๒ 
๔๑-๕๐ ๒๒๑ ๑๘๘ ๔๐๙ 
๕๑-๖๐ ๑๖๑ ๑๘๑ ๓๔๒ 
๖๑-๗๐ ๙๙ ๑๒๔ ๒๒๓ 
๗๑-๘๐ ๔๙ ๘๒ ๑๓๑ 
๘๑-๙๐ ๑๖ ๒๕ ๔๑ 

๙๑-๑๐๐ ๒ ๕ ๗ 
มากกว่า ๑๐๐ ปี ๐ ๑ ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๖ ๑,๓๒๙ ๒,๖๓๕ 
 

     เปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง 
 

ปี ชาย หญิง รวม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑,๔๐๔ ๑,๔๓๓ ๒,๘๓๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑,๓๘๒ ๑,๔๒๖ ๒,๘๐๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑,๓๖๕ ๑,๔๐๙ ๒,๗๗๔ 

 

 

 

 

สัญชาติ ชาย หญิง รวม 
สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย 
สัญชาติจีน 

๑๑ 
 

๒๒ 
 

๓๓ 
 

สัญชาติไทย ๑,๓๐๖ ๑,๓๒๙ ๒,๖๓๕ 
ทุกสัญชาติ ๑,๓๑๘ ๑,๓๕๐ ๒,๖๖๘ 
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๔. สภาพสังคม 
๔.๑ การศึกษา  การบริการการศึกษาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนาบอน ได้แก่ 
     ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (สังกัดท้องถิ่น) จ านวน  ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
บุคลากร 

จ านวนครูและ
นักเรียน (คน) 

 
เฉลี่ยนักเรียน/ห้อง 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลนาบอน  
คร ู
ผู้ดูแลเด็ก 
นักเรียน 

- 
๑ 

๔๕ 

๒ 
๒ 

๓๕ 

๒ 
๓ 

๘๐ 

๓๐/คน/ห้อง  

 รวม  ๔๖ ๓๙ ๘๕   
    ๒. โรงเรียนอนุบาล (สังกัดท้องถิ่น) จ านวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
บุคลากร 

จ านวนครูและ
นักเรียน (คน) 

 
เฉลี่ยนักเรียน/ห้อง 

 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
๑ โรงเรียนเทศบาล 

นาบอน 
คร ู
บุคลากร
สนับสนุน
การสอน
นักเรียน 

- 
- 
 
 
๓๕ 

๑ 
๑ 
 
 
๑๙ 

๑ 
๑ 
 
 
๕๔ 

๑๘/คน/ห้อง  

 รวม  ๓๕ ๒๑ ๕๖   
   ๓. โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัดท้องถิ่น) จ านวน - แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
บุคลากร 

จ านวนครูและ
นักเรียน (คน) 

 
เฉลี่ยนักเรียน/ห้อง 

 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
- - - - - - -  

 รวม - - - - -  
   ๔. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (สังกัดท้องถิ่น) จ านวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
บุคลากร 

จ านวนครูและ
นักเรียน (คน) 

 
เฉลี่ยนักเรียน/

ห้อง 
 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

๑ โรงเรียนสหมิตรบ ารุง คร ู
นักเรียน 

๕ 
๖๙ 

๕ 
๖๓ 

๑๐ 
๑๓๒ 

๒๒/คน/ห้อง  

 รวม  ๗๔ ๖๘ ๑๔๒   
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  ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (สังกัดเอกชน) จ านวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
บุคลากร 

จ านวนครูและนักเรียน 
(คน) 

 
เฉลี่ยนักเรียน/

ห้อง 
 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

๑ โรงเรียนสหมิตรบ ารุง คร ู
นักเรียน 

- 
๘๙ 

๑๕ 
๘๑ 

๑๕ 
๑๗๐ 

๑๙/คน/ห้อง  

 รวม  ๘๙ ๙๖ ๑๘๕   
   ๖. โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัดเอกชน) จ านวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
บุคลากร 

จ านวนครูและนักเรียน 
(คน) 

 
เฉลี่ยนักเรียน/

ห้อง 
 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

๑ โรงเรียนสหมิตรบ ารุง คร ู
นักเรียน 

๓ 
๑๓๓ 

๑๑ 
๑๒๖ 

๑๔ 
๒๕๙ 

๒๐/คน/ห้อง  

 รวม  ๑๓๖ ๑๓๗ ๒๗๓   
 ๗. โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัดท้องถิ่น/สังกัดอ่ืน) จ านวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
บุคลากร 

จ านวนครูและ
นักเรียน (คน) 

 
เฉลี่ยนักเรียน/

ห้อง 
 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

๑ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

คร ู
นักเรียน 

๖ 
๓๑๕ 

๖ 
๓๑๕ 

  

 รวม  ๓๒๑ ๓๒๑   
 ๘. โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัดท้องถิ่น/สังกัดอ่ืน) จ านวน - แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ 

 
ชื่อโรงเรียน 

 
บุคลากร 

จ านวนครูและ
นักเรียน (คน) 

 
เฉลี่ยนักเรียน/ห้อง 

 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
- - - - - - -  

 รวม - - - - -  
 ๙.  จ านวนครูที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น ๖ คน แยกเป็น 
     - จ านวนลูกจ้างประจ าที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น   -  คน  
     - จ านวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น ๓  คน 
     - จ านวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่น ๓  คน  
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 ๔.๒ สาธารณสุข 
 ๑. ศูนย์บริการสาธารณสุข   จ านวน     - แห่ง 
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ จะใช้บริการที่โรงพยาบาลนาบอน ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล       ห่างออกไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ ๘๐๐ เมตร  
  ๒. จ านวนผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ปุวยเอดส์ แบ่งเป็นชาย  ๒  คน  หญิง  ๑   คน รวมเป็น ๓ คน 
      ๓. จ านวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพทั้งหมด  ๖๘  คน   
        ๔. จ านวนคนชรา/อายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐ จ านวน ๓๗๘ คน แยกเป็น 
   - ผู้สูงอายุระหว่าง ๖๐ – ๖๙ ปี  จ านวน ....๒๖๐....  คน  
   - ผู้สูงอายุระหว่าง ๗๐ – ๗๙ ปี  จ านวน ....๑๐๖....  คน 
   - ผู้สูงอายุระหว่าง ๘๐ – ๘๙ ปี  จ านวน ......๔๙....  คน 
   - ผู้สูงอายุ  ๙๐ ปีขึ้นไป  จ านวน ......๖....... คน 
       (ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน ๑  พฤษภาคม  ๖๒  พัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลนาบอน) 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง    เทศบาลต าบลนาบอน  มีเส้นทางการคมนาคม  ติดต่อได้ ๒ เส้นทาง คือ 
  ๕.๑.๑ ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อ ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ ๗๕ กิโลเมตร  มีถนนในเขตเทศบาลตามประเภท ดังนี้ 
        ๑. ลาดยาง ๔ สาย ได้แก่ ราษฎร์บ ารุง ๑.ราษฎร์บ ารุง ๒.สายโรงพระ,ทางหลวงสาย ๔๒๓๐ 
        ๒. คอนกรีต ๓๖ สาย ได้แก่ ถนนสายเทศบาล ๑, ถนนสายเทศบาล ๑ ซอย ๑,ถนนสายเทศบาล ๑ 
ซอย ๒, ถนนสายเทศบาล ๑ ซอย ๓, ถนนสายเทศบาล ๑ ซอย ๔, ถนนสายเทศบาล ๒, ถนนสายเทศบาล ๓, 
ถนนสายเทศบาล ๔, ถนนสายเทศบาล ๔ ซอย ๑ (หลัง ร.ร.อนุบาล),ถนนสายเทศบาล ๔ ซอย ๒, ถนนสาย
เทศบาล ๕, ถนนสายเทศบาล ๖, ถนนสายเทศบาล ๖ ซอย ๑, ถนนสายเทศบาล ๗,ถนนสายเทศบาล ๘, ถนนสาย
เทศบาล ๘ ซอย ๑, ถนนสายเทศบาล ๙, ถนนสายเทศบาล ๑๐,ถนนสายเทศบาล ๑๐ ซอย ๑,ถนนสายเทศบาล 
๑๑, ถนนสายเทศบาล ๑๑ ซอย ๑,ถนนสายเทศบาล ๑๒, ถนนสายเทศบาล ๑๓, ถนนสายซอยบ้านนายกระทิง, 
ถนนสายซอยหลังบ้านโกหลุยส์, ถนนสายซอยบ้านพักต ารวจ, ถนนสายซอยหลังส านักงานสหกรณ์นาบอน, ถนน
สายฮุกลีนโตง, ถนนสายข้างสมาคมฟุโจว,ถนนสายโรงฆ่าสัตว์, ถนนสายซอยบ้านโกเส้ง, ถนนสายวัดพิศิษฐ์, ถนน
สายข้างโรงงานทองไทย, ถนนสายเข้าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน, ถนนสายข้างบ้านนายโกศิน ติณชาติ
อารักษ์ สายทางไปสวนปาล์มหลังฟุโจว และสายทางไปสวนปาล์มหลังวัดพิศิษฐ์อรรถาราม 
         ๓. หินคลุก ๑ สาย  ได้แก่ สายแยกเลยโรงงานบริษัททีทีลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จ ากัด  
  ๕.๑.๒ ทางรถไฟ (สายใต้)  ผ่านเขตเทศบาลต าบลนาบอน ระยะทาง ๒ กิโลเมตร มี ๑  สถานี  คือ     
สถานีรถไฟนาบอน 
 ๕.๒   การไฟฟ้า 
  -เทศบาลต าบลนาบอน  ได้รับการบริการด้านไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคทุ่งสง และการ
ให้บริการไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล มีอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
  -ชุมชนที่ไฟฟูาเข้าถึง มีจ านวน ๒ ชุมชน 
  จ านวนชุมชนที่ไฟฟูาเข้าถึง จ านวน ๒ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดบนและชุมชนตลาดล่าง 
 ๕.๓  การประปา 

เทศบาลต าบลนาบอน  ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคทุ่งสง   
โดยจ่ายน้ าจากอ าเภอทุ่งสงมายังอ าเภอนาบอน ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร 
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 ๕.๔  โทรศัพท์ 
  เ ท ศ บ า ล ต า บ ล น า บ อ น  ใ ช้ บ ริ ก า ร ด้ า น โ ท ร ศั พ ท์ เ ค ลื่ อ น ที่  AIS,DTAC,TRUE แ ล ะ
การสื่อสารแห่งประเทศไทยและจ านวนหลังคาเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ร้อยละ ๙๙.๙๙   
 ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เทศบาลต าบลนาบอน ใช้บริการด้านการสื่อสาร ณ ที่ท าการไปรษณีย์นาบอน  ซึ่งมีอยู่  ๑  แห่ง  
ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดสด   

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

 ประชาชนส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม โดยอาชีพปลูกยางพารา รองลงมาได้แก่ 
รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม โดยในเขตเทศบาลยังประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมซี่งเป็นโรงงานแปรรูปยางพารา
ชนิดต่างๆ เช่น โรงงานน้ ายางข้น โรงงานยางแผ่นรมควันและโรงงานผลิตยางแผ่นอบแห้ง  ซึ่งผลิตและส่งออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศ ประมาณ ๑๐% ของประเทศ    ท ารายได้เข้าประเทศไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทและมีการ
ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยรวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่รอบๆ สถานีรถไฟ   ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน กระจายตัว
ลงไปทางใต้จนถึงศูนย์ราชการอ าเภอนาบอน   

  การอุตสาหกรรม  เทศบาลต าบลนาบอน มีโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน ๓ โรงงาน ได้แก่ บริษัท
ทองไทยเอเอส จ ากัด บริษัทนาบอนรับเบอร์ จ ากัดและบริษัททีทีลาเทกซ์แอนด์โปรดักส์ จ ากัด ซึ่งเป็นโรงงานแปร
รูปยางพาราชนิดต่างๆ เช่น โรงงานน้ ายางข้น โรงงานยางแผ่นและโรงงานผลิตยางแผ่นอบแห้ง 

  การพาณิชยกรรม  เป็นการพาณิชยกรรมเพื่อบริการชุมชนโดยทั่วไปประกอบด้วย ร้านค้า 
ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายของช า ขายอาหารเครื่องดื่ม กระจายอยู่ตามริมถนนต่ างๆ  เนื่องจากยังไม่มี
ตลาดสดของเทศบาล นอกจากนี้ยังมีสถาบันด้านการเงิน คือ ธนาคาร จ านวน  ๒  แห่ง ได้แก่  ธนาคารกรุงเทพ
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 เทศบาลต าบลนาบอน แบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ชุมชน  ประกอบด้วย  ชุมชนตลาดบนและตลาด
ล่าง 
      ๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

  (๑) ชุมชนตลาดบน มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๒๗๐ ไร่ 
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ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน        -   ครัวเรือน 

       -   ไร ่       -       กก./ไร ่        -     บาท/ไร ่         -     บาท/ไร ่
๒.๒) ท า  
สวน 

สวน   ยางพารา   .      ๖๕  ครัวเรือน 
    ๑,๐๔๑  ไร ่    ๙๐๐  กก./ไร ่  ๕,๘๐๐ บาท/ไร ่    ๓๑,๕๐๐  บาท/ไร ่

สวน   ปาล์มน้ ามัน     .    ๗  ครัวเรือน 
   ๒๔  ไร ่    ๑๓๐  กก./ไร ่    ๒๗๐ บาท/ไร ่    ๕,๒๕๐  บาท/ไร ่

สวน  -     .     -   ครัวเรือน 
   -  ไร ่   -   กก./ไร ่  - บาท/ไร ่    -  บาท/ไร ่

สวน  -     .      -    ครัวเรือน 
     -  ไร่    -  กก./ไร ่  - บาท/ไร ่    -  บาท/ไร ่

สวน  -   .     -  ครัวเรือน 
   - ไร ่    - กก./ไร ่  - บาท/ไร ่    -  บาท/ไร ่

สวน  -    .     -  ครัวเรือน 
    -ไร ่    -   กก./ไร ่    - บาท/ไร ่   -  บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร ่ สวน  -        -   ครัวเรือน 
   -  ไร ่    - กก./ไร ่   -  บาท/ไร ่    - บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ .สวน  พืชเกษตร
ผสมผสาน     

   ๔   ครัวเรือน 
   ๑๐  ไร ่    ๕๙๐ กก./ไร ่   ๙๐๐  บาท/ไร ่   ๕,๔๕๐ บาท/ไร ่
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(๒) ชุมชนตลาดล่าง มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๒๓๐ ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
๒.๑) ท านา  ในเขตชลประทาน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บาท/ไร ่       -      บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน        -   ครัวเรือน 

       -   ไร ่       -       กก./ไร ่        -     บาท/ไร ่         -     บาท/ไร ่
๒.๒) ท า  
สวน 

สวน   ยางพารา   .      ๓๕  ครัวเรือน 
    ๓๐๑  ไร ่    ๙๐๐  กก./ไร ่  ๕,๘๐๐ บาท/ไร ่    ๓๑,๕๐๐  บาท/ไร ่

สวน   ปาล์มน้ ามัน     .    ๘  ครัวเรือน 
   ๕๔  ไร ่    ๑๓๐  กก./ไร ่    ๒๗๐ บาท/ไร ่    ๕๒๐  บาท/ไร ่

สวน  -     .     -   ครัวเรือน 
   -  ไร ่   -   กก./ไร ่  - บาท/ไร ่    -  บาท/ไร ่

สวน  -     .      -    ครัวเรือน 
     -  ไร่    -  กก./ไร ่  - บาท/ไร ่    -  บาท/ไร ่

สวน  -   .     -  ครัวเรือน 
   - ไร ่    - กก./ไร ่  - บาท/ไร ่    -  บาท/ไร ่

สวน  -    .     -  ครัวเรือน 
    -ไร ่    -   กก./ไร ่    - บาท/ไร ่   -  บาท/ไร ่

๒.๓) ท าไร ่ สวน  -        -   ครัวเรือน 
   -  ไร ่    - กก./ไร ่   -  บาท/ไร ่    - บาท/ไร ่

๒.๔) อื่นๆ .สวน  พืชเกษตร
ผสมผสาน     

   ๑   ครัวเรือน 
   ๕  ไร ่    ๕๕๐ กก./ไร ่   ๙๐๐  บาท/ไร ่   ๕,๒๕๐ บาท/ไร ่
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๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 (๑) ชุมชนตลาดบน มีพื้นที่ทั้งหมด  ๑,๒๓๐ ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

๓.๑) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
๑. แม่น้ า       
๒. ห้วย/ล าธาร       
๓. คลอง ๒     ๓๐ 
๔. หนองน้ า/บึง ๑     ๕ 
๕. น้ าตก       
๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
๑. แก้มลิง       
๒. อ่างเก็บน้ า       
๓. ฝาย       
๔. สระ       

๕. คลองชลประทาน       
๖. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                . 
๖.๒)               .                                  
๖.๓)                . 
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 (๒) ชุมชนตลาดล่าง มีพื้นที่ทั้งหมด  ๑,๒๓๐ ไร่  มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
๓.๒) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
๑.แม่น้ า       
๒. ห้วย/ล าธาร       
๓. คลอง ๒     ๓๐ 
๔. หนองน้ า/บึง ๑     ๕ 
๕. น้ าตก       
๖. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                . 
๖.๒)                . 
๖.๓)                . 

      

๓.๓) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
๑. แก้มลิง       
๒. อ่างเก็บน้ า       
๓. ฝาย       
๔. สระ       

๕. คลองชลประทาน       
๖. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
๖.๑)                . 
๖.๒)               .                                  
๖.๓)                . 
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๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 (๑) ชุมชนตลาดบน  มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๒๗๐ ไร่ มีแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      ๙๔ 
๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑)                              . 
๔.๖.๒)                               . 
๔.๖.๓)                               . 

  
 

  
 

  
 

   (๒) ชุมชนตลาดล่าง  มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๒๓๐ ไร่ มีแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ทีเ่ข้าถึง 
๔.๑ บ่อบาดาลสาธารณะ       

๔.๒ บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       

๔.๓ ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

       

๔.๔ ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      ๙๕ 
๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       

๔.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ) 
๔.๖.๑)                              . 
๔.๖.๒)                               . 
๔.๖.๓)                               . 

  
 

  
 

  
 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 ๑. จ านวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๕ ศาสนาคริสต์ร้อยละ ๔ และอิสลามร้อยละ ๑ 
 ๒. ศาสนสถานในเขตเทศบาล 
    -  วัดพิศิษฐ์อรรถถาราม          -  ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง  - ศาลเจ้า ๑๐๘ – ๑๐๙      
    -  โบสถ์คริสต์ (คริสตจักรในนาบอน)             -  โรงธรรมเซิ่นเต๋อ           - ศาลเจ้าฮุกลีนโตง 
    -  ศาลเจ้าสามพ่ีน้อง (เสี้ยวปุอปูอ)                 
 ๓. ขนบธรรมเนียม ประเพณีประจ าถิ่นที่ส าคัญ คือ เทศกาลปิดกรีด, เทศกาลตรุษจีนและงานประจ าปี
ศาลเจ้า 
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๙. ทรัพยากรธรรมชาติ   ในเขตเทศบาล มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  
        -จ านวนแม่น้ าที่ไหลผ่าน        -  แห่ง  
        -จ านวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง  ๒  แห่ง/สาย 
        -จ านวนคลองชลประทาน          - แห่ง 
        -จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ  - แห่ง 
        -จ านวนบ่อบาดาลเอกชน  - แห่ง 
        -จ านวนบ่อน้ าตื้นสาธารณะ  - แห่ง 
        -จ านวนบ่อน้ าตื้นเอกชน  - แห่ง 
        แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
       -จ านวนบ่อโยก      - แห่ง  
       -จ านวนบ่อบาดาล   ๑ แห่ง 
                -อ่างเก็บน้ า           -  แห่ง 
       -ฝายกักน้ า            -  แห่ง 
                -เขื่อน                -  แห่ง 

การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ประชาชนตั้งบ้านเรือนเกาะกลุ่มกันหนาแน่นรอบๆ สถานีรถไฟนาบอน  
ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนและมีการกระจายตัวลงทางด้านใต้จนถึงศูนย์ราชการอ าเภอนาบอน 
 การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  ย่านการค้าชุมชนกระจายอยู่ตามริมถนนต่างๆ กิจการค้าส่วนใหญ่
เป็นร้านขายของช าร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม 
 การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลมีบริษัทซึ่งประกอบกิจการยางแผ่นหลายแห่ง เช่น 
บริษัททองไทยเอเอส จ ากดั บริษัทนาบอนรับเบอร์ จ ากัดและบริษัททีทีลาเทกซ์แอนด์โปรดักส์ จ ากัด 
 การใช้ที่ดินประเภทในชนบทและเกษตรกรรม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร   คือ  ท าสวน
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน พืชเกษตรอื่นๆ เป็นต้น 
 การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ป๎จจุบันในเขตเทศบาลมี ๒ 
แห่ง คือ สวนหย่อม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรถไฟ และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองไม้ตาย 
 การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  มีโรงเรียนเอกชนจ านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนสหมิตรบ ารุง ซึ่ง
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น 
 การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ในเขตเทศบาลมีดังนี้  คือ วัดพิศิษฐ์อรรถาราม โบสถ์คริสต์ 
(คริสตจักรในนาบอน) ศาลเจ้าสามพ่ีน้อง ศาลเจ้า๑๐๘-๑๐๙ ศาลเจ้าฮกฮ้ัวเก็ง โรงธรรมเซิ่นเต๋อ ศาลเจ้าฮุกลีนโตง 
 การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การใช้ที่ดินประเภทนี้มีที่ว่า
การอ าเภอ สถานีต ารวจ ส านักงานที่ดินอ าเภอ  ส านักงานเกษตรอ าเภอ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ที่ท าการไปรษณีย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
  พื้นที่จ าแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ์ 
  โฉนดที่ดิน ๑,๒๖๖   แปลง 
  นส.๓ก          -   แปลง 
  นส.๓                      -   แปลง 
          สค.๑           -   ไร่ 
          อ่ืนๆ            -               ไร่ 
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   ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
  จ านวนโรงบ าบัดน้ าเสีย  - แห่ง  
       ปริมาณน้ าเสีย   - ลูกบาศก์เมตร/วัน 
   ปริมาณน้ าเสียที่บ าบัดได้   - ลูกบาศก์เมตร/วัน 
    รถยนต์เก็บขยะจ านวน   ๑ คัน 
   รถกู้ภัย    ๒  คัน    
   การก าจัดขยะ 
  -วิธีการเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 
   ๑. รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ รวม ๑ คัน แยกเป็น 
     - รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุ ๖ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณขยะ ๕ ตัน/วัน 
  ๒.  ขยะที่เก็บขนได้ จ านวน (ประมาณ) ๕ ตัน/วัน 
  ๓.  ขยะที่ก าจัดได้ จ านวน(ประมาณ) ๑๘๐ ตัน/เดือน 
    ก าจัดขยะโดยวิธี   กองบนพื้น   หมักท าปุ๋ย     กองบนพื้นแล้วเผา        
        เผาในเตาเผาขยะ               ฝ๎งกลบอย่างถูกสุขลักษณะ  
        กองในหลุมฝ๎งกลบเป็นครั้งคราว 

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลนาบอน  

   
๑๐. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย)  

๑๐.๑  กีฬา/นันทนาการ/พกัผ่อน 

๑. สนามกีฬาอเนกประสงค์  จ านวน     ๒ แห่ง 
๒. สนามฟุตบอล        จ านวน    ๒    แห่ง 
๓. สนามบาสเกตบอล   จ านวน    ๓ แห่ง 
๔. สนามตะกรอ้   จ านวน    ๓ แห่ง 
๕. ห้องสมุดประชาชน  จ านวน    ๑ แห่ง 
๖. สวนสาธารณะ   จ านวน    ๒ แห่ง 
๗. สนามเด็กเล่น   จ านวน     ๒ แห่ง 
๘. สนามเปตอง   จ านวน     ๒ แห่ง 
 ๙. สนามกีฬาเทศบาล  จ านวน     ๑ แห่ง 

   ๑๐.๒ การค้า – บริการ 
- ตลาดเอกชน/ตลาดนัด    ๒  แห่ง 
- ร้านขายทอง     ๒ ร้าน 
- โรงงานน้ าดื่ม     ๒ แห่ง 
- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง     ๑ ร้าน 
- ร้านขายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร   ๔ แห่ง 
- อู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์   ๗ แห่ง 
- ร้านอาหาร      ๗ ร้าน 
- แผงลอยขายอาหาร     ๖ ร้าน 
- ร้านขายของช าและเบ็ดเตล็ด            ๓๑ ร้าน 
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- บริษัทขายรถจักรยานยนต์    ๓ แห่ง 
- สถานีบริการน้ ามัน     ๒ แห่ง 
- โรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ของรัฐ -  แห่ง ของเอกชน – แห่ง    
- โรงพิมพ์      - แห่ง 
- ร้านขายยา      ๒ ร้าน 
- ร้านขายอะไหล่เครื่องยนต์    ๗ ร้าน 
- ร้านจ าหน่ายแก๊ส     - ร้าน 
- ร้านเสริมสวย             ๑๖ ร้าน 
- ร้านบริการนวดแผนโบราณ    - ร้าน 
- บริษัทเดินรถโดยสาร    - แห่ง 
- ธนาคาร      ๒ แห่ง 
- ประกันชีวิต/ประกันภัย    - แห่ง 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล   - แห่ง 
ที่มา : งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัย์สิน เทศบาลต าบลนาบอน      

๑๐.๓  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ในเขตเทศบาล มี 
๑. สถานีต ารวจ     จ านวน ๑ แห่ง 
๒. จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)   จ านวน  ๙ คน 
๓. รถดับเพลิง     จ านวน ๒ คัน 
๔. รถยนต์บรรทุกน้ า     จ านวน  ๒  คัน 
   -ขนาดความจุน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ลิตร   จ านวน  ๑ คัน 
   -ขนาดความจุมากกว่า ๑๐,๐๐๐ลิตร   จ านวน  ๑ คัน 
๕. รถกระเช้า (กองช่าง)    จ านวน  ๑  คัน 
๖. รถบันได      จ านวน   - คัน 
๗. เรือยนต์ดับเพลิง     จ านวน   - ล า 
๘. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   จ านวน   -  เครื่อง  
๙. รถกู้ภัย      จ านวน  - คัน 
๑๐. รถสุขาเคลือ่นที่      จ านวน   -  คัน 
๑๑. เครื่องสูบน้ า จ าแนกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง จ านวน   ๑ เครื่อง 
     ของท่อสูบน้ า (นิ้ว) ขนาด ๓-๕ นิ้ว 
  -แยกเป็นชนิดหาบหาม    จ านวน  -  เครื่อง  
  -แยกเป็นพญานาค ขนาดมากกว่า ๕-๑๐นิ้ว  จ านวน   -  เครื่อง 
    ขนาดมากกว่า ๑๐ นิ้ว    จ านวน   -  เครื่อง 
๑๒. รถบรรทุกดั้ม ๖ ล้อ (กองสาธารณสุขฯ)  จ านวน  ๑ คัน 
๑๓. รถบรรทุกดั้ม ๖ ล้อ พื้นเรียบ (กองสาธารณสุขฯ) จ านวน  ๑ คัน 
๑๔. รถบรรทุกดั้ม ๑๐ ล้อ    จ านวน   -  คัน  
ที่มา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นาบอน   

๑๐.๔  มวลชนจัดตั้ง 
  ๑) ลูกเสือชาวบ้าน     จ านวน     -  คน 
  ๒) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) จ านวน    ๔๕   คน 
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  ๓) กลุ่มพัฒนาสตรี    จ านวน     - กลุ่ม 
  ๔) อาสาสมัครรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน จ านวน    -  กลุ่ม 
     ๕) ชุดรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน  จ านวน     - กลุ่ม 
  ๖) กลุ่มผู้สูงอายุ     จ านวน    -   กลุ่ม 
  ๗) กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน   จ านวน    ๑  กลุ่ม 
  ๘) กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคง       จ านวน     ๑      กลุ่ม 
         ของมนุษย์ (อพม.) 
     ๙) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)         จ านวน     ๑     กลุม่ 
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า”ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
        เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา       
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม    
  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 

 
   
 
 
 



๑๙ |      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรอบการพัฒนาระยะยาว 
   “เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
  กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่ หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของ
โลก 
  - ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและ
ปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญอาท ิ
  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ ารวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อมน าหลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11  โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์  
โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
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1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา

ฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิต
ภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการ
บริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่ อพิจารณาคุณภาพ
คนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการ ไม่สมวัยในเด็ก
ปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาด
งาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและ
เปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่
เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต  

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยัง
เป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคงด้าน

อาชีพและรายได้ที่ท าให้จ านวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็
ดีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหาท้าทายในหลาย
ด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ ากว่า รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 

 นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย
รุนแรงขึ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัยของ ประเทศไทยซึ่งจ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ภาระพ่ึงพิงต่อวัย
แรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอายุท าให้มีข้อจ ากัดในการออมเพ่ืออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงท าให้สามารถ
ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและท้ิงห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยี
ก็สามารถท าให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้  ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่
ต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้ าเป็น
ข้อจ ากัดต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และการบริหาร
จัดการภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา  
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อาทิ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่จะเป็นช่องทาง
ให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงานได้มีศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะ
ช่วยกระจายความเจริญและรายได้ไปสู่พ้ืนที่ 

ส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ ได้ให้
ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิม
ผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและ
การเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจากปัญหาวิกฤตต่าง ๆ 

การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีทั้งจากผลกระทบของ เศรษฐกิจโลกซบ
เซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมา
ขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้และสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเป้าหมายส าคัญ และ
ขณะเดียวกัน 5 ปีต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพ่ือวางพ้ืนฐานให้สามารถพัฒนาต่อยอด
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

โดยการใช้นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดี 
เป็นปัจจัยน าในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงิน และ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลัง ควบคู่กับการด าเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ส าหรับอนาคต 

การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเน้นการพัฒนาและใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการ
เพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ  
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นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยง
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่
เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และ
มาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก 
ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษา

ฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวน
มากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และมีความเสี่ยงในการขาด
แคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น จากการเข้าถึงและการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้ นโดยเฉพาะอุทกภัยและ
ภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้น ท าให้ประเทศไทยต้อง เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. 
2015 ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (ค.ศ. 2016-2030) จะส่งผล
กระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่ งเสริมการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากข้ึน ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลาย
มิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคน
ในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  
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ในระยะ 5 ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้าน
ความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะ
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ           
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้การ
ให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฏหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการ
ให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยท าให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหา
ส าคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้
ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นและวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี 2579 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและ

สังคมการกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่อง
ในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการ
ขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทฺธิภาพการด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค         
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจาก

ปัจจัยความได้เปรียบพ้ืนฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม อีกทั้งความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก โดยประเทศที่มี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบส าคัญที่แสดงให้เห็น
ว่า หากต้องการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจ าเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนาโดยก าหนดประเด็นวิจัยของชาติที่ตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและ
รับรองมาตรฐานในระดับสากล การด าเนินมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ เพ่ือให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะ
เป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงใน
อนาคตแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ 
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวย
ทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็นเป้าหมายที่
ส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ
พ้ืนที่ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่
ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้
ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน ช่วยลดแรง
กดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา  

 
 
 



๒๘ |      
 

ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและท าให้เกิดผลตอบแทนในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็น
ระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ท าให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดี 
นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ 
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับ
ประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก การขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
และเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก คิดเสรี 

เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน ๆ 
กับมิตรประเทศ และขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการ
ลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกใน
การแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนากับประเทศในอนุภุมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจาก
การเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ กฎระเบียบ ภาครัฐที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปภาค
บริการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น 

ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปนับเป็นห้วงเวลาส าคัญที่จะผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและ
ในเชิงสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนในระดับปฏิบัติ และในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยง
ระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือในการลดการใช้มาตรการ
ที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพตาม
แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งโครงข่ายภายในประเทศและการต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเตรียม
ความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกเกิดการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิง
กายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกใน
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia 
Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียน
กับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนานอกภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่อง
ที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ในการที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
ภูมิภาค 
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ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่เป็น
วงกว้างขึ้น อาทิความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค และกลุ่มประเทศ 77 เป็นต้น ที่ต้องสนับสนุน การ
ด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับ และผลักดัน
ให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ข้อก าหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) มาตรฐานด้านการบิน และ
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น และเพ่ือที่ประเทศไทยจะใช้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความส าคัญกับกลไกที่
สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนา
อนุภูมิภาคและภูมิภาค 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

 เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของชุมชน และ
เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน 

 พันธกิจ 
 ๑. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน) ของ
กลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 
 ๒. พัฒนาระบบท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามันและ
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก 
 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียวที่มีระบบชุมชน
เข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด 

 เป้าประสงค์รวม 

 ๑. สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดด้วย
ระบบการบริหารจัดการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน) ที่มีประสิทธิภาพ 

 ๒. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ๎่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้การพัฒนา
ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 

 ๓. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท้องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 

 ๔. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area) 

 ๕. จัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการรองรับการ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว,ไม้ผล,ปศุสัตว์
,ประมง) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 

 แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
     (๑)  วิสัยทัศน์ (Vision)  “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”     
โดยมีค านิยามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 
ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่ วมกันอย่าง 
เอ้ืออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และมี
ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสาธารณูปโภค 
ระบบคมนาคมเพ่ิมศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝ๎งความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็น
คนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้น
การผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทาน รวมทั้งการ
จัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์ม
สู่ Smart Farm การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร
คู่ขนานภูมิป๎ญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
พัฒนา พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สู่การ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด 
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  (๒) พันธกิจ 
  ๒.๑ เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของจังหวัด บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
  ๒.๒ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพ้ืนฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร 
  ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
  ๒.๔ ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการ
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง 
  ๒.๕ พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี        

  (๓) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๓.๑ เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
๓.๒ เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
๓.๓ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

       (๔) วัตถุประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนา 
                    ๑. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  โดยควบคู่กับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 
            ๒.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
    ๓.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๔.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

       (๕) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
๑.  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒.  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
๓.   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
๔.   พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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*  พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝ๎งให้ประชาชน  
   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทุก 
   องค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม 
ระดับคะแนน ๑  จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ก าหนดเป็น  
             แผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐และก าหนด 
                 เปูาหมายทีช่ัดเจนของตัวชี้วัดผลส าเร็จต่างๆ 
ระดับคะแนน ๒  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายรวม  

๔ ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๑. เพ่ิมรายได้จาก
การเกษตร  
อุตสาหกรรม  และการ
ท่องเที่ยว  โดยควบคู่กับ
การยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 

๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) ภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑ ต่อปี   

๓๔,๕๘๗ 
ล้านบาท 

๓๔,๙๓๕
ล้านบาท 

๑ ๑ ๑ ๑ 

 ๑.๒ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๑๕ ต่อปี 

๘,๗๒๔.
๔๙ 
ล้านบาท 

๑๐,๓๙๗.
๖๒ ล้าน

บาท 
(๑๑.๔๔%) 

๑๑,๙๕๗.
๒๖ 

ล้านบาท 

๑๓,๗๐๒.
๒๑ ล้าน

บาท 

๑๕,๗๕๘.
๑๔ ล้าน

บาท 

๑๘,๑๒๑.
๘๖ ล้าน

บาท 

 ๑.๓ ร้อยละ ๘๐ ของ
ฟาร์ม/แปลงที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(GAP) 

  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๒. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒.๑ ร้อยละของพ้ืนที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น 

    ๐.๑ ๐.๑ 

๒.๒ ร้อยละของขยะมูล
ฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

    ๓๐ ๓๐ 

๒.๓ ร้อยละของการใช้
พลังงานลดลง  
(ร้อยละ ๓ ต่อปี) 

  ๓ ๓ ๓ ๓ 

๓. ประชาชนยึดหลัก
ธรรมะในการด าเนินชีวิต  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

๓.๑ ดัชนีชีว้ัดคุณภาพชีวิต
และความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๗๕ 

N/A N/A ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ 

๔. ศิลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณีมีการสืบสาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

๔.๑ ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง 

N/A N/A    * ระดับ 
๕   
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ระดับคะแนน ๓  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
ระดับคะแนน ๔  สรุปประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจน  
             พร้อมอภิปรายผล และป๎ญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
ระดับคะแนน ๕  จัดประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถก าหนด  
             แนวทางการสร้างความยั่งยืนด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือเสนอผู้บริหารก าหนดไว้ใน 
             ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   

บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ๑.๑  รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 
     ๑.๒  นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร 
                 อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒.๑  รายได้เพ่ิมจากการ
ผลิตทางการเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยวเกษตร 

๒.๑.๑ ผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GPP) ภาคเกษตร 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑ ต่อปี 

๓๔,๕๘๗ 
ล้านบาท 

๓๔,๙๓๕
ล้านบาท 

๑ ๑ ๑ ๑ 

๒.๒  ระบบการผลิตที่
ได้รับรองมาตรฐาน  

๒.๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
ฟาร์ม/แปลงที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม 
(GAP) 

  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๒.๓  เป็นเมืองเกษตร
สุขภาพ เกษตรคุณภาพ 
เกษตรนวัตกรรม และ
เกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๓.๑ ร้อยละ ๕ ของ
สถานประกอบการที่
ได้รับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว 

     ๕ 

๓. กลยุทธ์ 
 ๓.๑  พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล  
                  (Global Marketing) 
 ๓.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนป๎จจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ า ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
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 ๓.๓  พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์  
                 เป็นเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๔  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต  
                 การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
 ๓.๕  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้า 
                 ทางการเกษตร 
 ๓.๖  ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ๑.๑ เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒.๑  เพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
 

๒.๑.๑ ร้อยละของ
รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน  

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๓. กลยุทธ์ 
  ๓.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  
                 ที่ได้มาตรฐาน 
 ๓.๒  พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ 
                 ศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว 
 ๓.๓  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ 
                  “นครแห่งธรรม” 
 ๓.๔  พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของบุคลากรท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน  
                 เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.๑  ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน
 ๑.๒  การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม ๔ ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒.๑  ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับ 
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน 

๒.๑.๑ ร้อยละของพ้ืนที่
สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

    ๐.๑ ๐.๑ 

๒.๑.๒ ร้อยละของขยะ
มูลฝอยที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

    ๓๐ ๓๐ 

๒.๑.๓ จ านวนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดการภัยพิบัติ 

๒๐ ๒๕ ๒๙ ๓๒ ๓๘ ๔๐ 

๒.๒ การจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ใช้อย่างประหยัด 
 

๒.๒.๑ ร้อยละของการ
ใช้พลังงานลดลง  
(ร้อยละ ๓ ต่อปี) 

  ๓ ๓ ๓ ๓ 

๒.๒.๒ การใช้พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึน (๖๐ 
toe) 

  ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๓. กลยุทธ์ 
  ๓.๑  พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 ๓.๒  อนุรักษ์ ปูองกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด 
 ๓.๓  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า และการจัดการ 
                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๔  ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.๑  ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 

 ๑.๒  ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
 ๑.๓  การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
 ๑.๔  ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/ 

เป้าหมายรวม ๔ ปี 
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี  

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒.๑ ประชาชนได้รับ
สวัสดิการพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
และมีความสุข 

๒.๑.๑ ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
สวัสดิการพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความสุข 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒.๒ ประชาชนได้รับความ
มั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
 

๒.๒.๑ ร้อยละของ
ประชาชนได้รับความ
มั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒.๓ การศึกษามีคุณภาพ 
ทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

๒.๓.๑ ค่าเฉลี่ยคะแนน  
O-net ม.๓  

N/A 
 

N/A 
 

๔๐ 
 

๔๕ 
 

๕๐ 
 

๕๕ 
 

๒.๓.๒ ปีการศึกษาเฉลี่ย
ของคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศ  

N/A N/A ๙.๑ ๙.๔ ๙.๕ ๙.๖ 

๒.๔ ชุมชนเข้มแข็งตาม 
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.๔.๑ ร้อยละของชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ 

๓. กลยุทธ์ 
  ๓.๑  พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน  
                 อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.๒  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
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 ๓.๓  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน  
                 สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง” 
 ๓.๔  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
 ๓.๕  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร 
 ๒. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุน
การใช้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ ฯลฯ 
 ๓. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
 ๔. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
 ๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
 ๖. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
 ๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิป๎ญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน การวิจัย
และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาค
เศรษฐกิจชุมชน 
 ๙. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. รายได้ของชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 ๒. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและไดรับประโยชน์มากข้ึน 
 ๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
 ๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมมูลค่า 
การค้า การลงทุนของจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 พันธกิจ 

 ๑. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่และระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการน้ า
เสีย 



๓๘ |      
 

 ๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
 ๔. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝ๎งค่านิยมการบริโภค อย่างเพียงพอและยั่งยืน การสร้าง
เครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 ๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิด 
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 
 ๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึกของ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขป๎ญหาสิ่งแวดล้อม 
 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
 ๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
 ๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งป๎นผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาปกปูองระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการด ารงชีวิตอยู่
อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ๒. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
 ๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดแคลน 
 ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
 ๕. พัฒนาบุคลากรและสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งใน
ระดับชุมชน และสถานพยาบาล 
 ๖. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
 ๗. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝูาระวังปูองกันป๎ญหา
การปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
 ๘. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๙. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
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 ๑๐. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อ
ยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
 ๑๑. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พ่ึงพาตนเองได้ 
 ๑๒. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน การ
จัดท าแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 

 เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 ๒. ประชาชนไดร้ับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่
เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
 ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และป๎จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
 ๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
 ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบ
ขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 ๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 พันธกิจ 

 ๑. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝ๎งจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาล
ให้แก่เยาวชนประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
 ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้
ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการ
ท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
 ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชนมีจิตส านักท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ป๎ญหาและให้บริการประชาชน 
 ๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
  “นาบอนเมืองน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
           ๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
           ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           ๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 
           ๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
           ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 

 ๒.๓ เป้าประสงค์ 
           ๑. มีเส้นทางคมนาคมถนนสายหลักและซอยต่างๆ คูระบายน้ า เครื่องจราจร ขยายพื้นท่ีบริการ
ด้านประปา ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและทั่วถึงทุกแหล่งชุมชน
ของเทศบาล 
           ๒.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
           ๓. ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษาที่ดีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสารอย่างต่อเนื่อง 
           ๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           ๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สภาพแวดล้อมดีปลอดภัยจากมลพิษและแหล่งน้ า คูคลองใส 
สะอาด 
           ๖. ประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
มากขึ้นได้รับการบริการที่สะดวกและเป็นธรรม 

 ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
           ๑. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆที่เทศบาลจัดให้มีขึ้นในแต่ละปี 
           ๒. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
           ๓. ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
สามารถสืบสารถึงลูกหลาน 
           ๔. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความเป็นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           ๕. ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สภาพแวดล้อมปลอดมลพิษ 
           ๖. ประชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน เทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
          ๑. เทศบาลด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ  ๖๐ 
          ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๗๐ 
          ๓. ประชาชนได้รับการศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
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                   ๔. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ ๙๐ 
         ๕. ผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ จ านวน  ๑๐๐  คน 
         ๖. ประชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นและเทศบาลมีผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖๐ 

   ๒.๖ กลยุทธ์ 
  ๑. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
  ๒. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 
  ๓. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
  ๖. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
  ๗. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
  ๘. ปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
  ๙. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 
  ๑๑. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว  
  ๑๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ๑๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
  ๑๔. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
  ๑๕. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
  ๑๖. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของเทศบาลภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
๕)  เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล   

วิสัยทัศน์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ป๎จจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
    เทศบาลต าบลนาบอนได้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนา            
ของเทศบาล  ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวก็ล้วนแล้วแต่มาจากการจัดท าประชาคมของประชาชน ในรูปแบบของ
ประชาคมเมืองซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนทั้งสิ้น ประกอบกับงบประมาณที่เทศบาลต าบลนาบอน                    
มีอยู่อย่างจ ากัดสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
   นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในป๎จจุบันและโอกาส       
การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบลนาบอน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  ดังนี้ 
จุดเด่น หรือจุดแข็ง ( S : Strength) 

๑. การคมนาคมสะดวก 
๒. ระบบสาธารณูปโภคการไฟฟูา ประปามีความสะดวกครบครัน 
๓. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีการท างานในระบบของเครือข่าย 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๔. ประชากรมีรายได้สูงจากแหล่งผลิตทางการเกษตรและเกษตรกรรม 
๕. มีระบบการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมสะดวก 
๖. ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจป๎ญหาความ

เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
๗. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
๘. สภาเทศบาลต าบลนาบอนสามารถออกเทศบัญญัติได้เองภายใต้กรอบกฎหมาย 
๙. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดท าแผนการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน 
๑๐. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน 
๑๑. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเองท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
๑๒. พ้ืนที่ขนาดเล็กง่ายต่อการบริหารและดูแลอย่างทั่วถึง 
๑๓. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดและสามารถแก้ไขป๎ญหาได้อย่างรวดเร็ว 
๑๔. มีปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
๑๕. ครัวเรือนมีรายได้สูง ท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
๑๖. มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมานาน เช่น วันส าคัญทางศาสนา ประเพณีปิดกรีด งาน

ประจ าปีศาลเจ้า เป็นต้น  
๑๗. ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

จุดอ่อน ( W : Weakness) 

๑. พ้ืนทีใ่นการพัฒนามีจ านวนน้อยเพียง ๔ ตารางกิโลเมตรไม่สามารถที่จะขยับขยายการพัฒนาได้
ต่อเนื่อง 

๒. ป๎ญหาราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ า เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ 
๓. ลักษณะพ้ืนที่ประสบป๎ญหาด้านการลงทุนและการลงทุนทางเศรษฐกิจมีน้อย 
๔. อุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ปิดกิจการลง เนื่องจากภาวะอ่ืนๆ ท าให้เกิดป๎ญหาว่างงาน 
๕. แรงงานในพ้ืนที่จ านวนมาก อพยพไปท างานที่อ่ืนและมีแรงงานต่างด้าวมากกว่าคนในชุมชน 
๖. ประชาชนในพื้นท่ียังขาดความรู้ในการสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเป็นสินค้าประจ าต าบล 
๗. การรักษาพยาบาลในเขตพ้ืนที่ยังมีเครื่องมือที่ล้าสมัย บุคลากรทางการแพทย์มีจ านวนน้อย แพทย์

เฉพาะทางมีจ านวนน้อย  
๘. ความต้องการและคาดหวังของประชาชนต่อเทศบาลต าบลนาบอนมีสูง แต่แก้ไขป๎ญหาความ

เดือดร้อนและตอบสนองได้น้อย 
๙. คนในท้องถิ่นมีป๎ญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตประจ าวันในอัตรา

เพ่ิมข้ึน 
๑๐. พ้ืนที่เทศบาลต าบลนาบอนไม่มีรถโดยสารประจ าทางสัญจรผ่าน ท าให้การเดินทางไม่สะดวกและ

ประชาชนจ านวนมากใช้รถส่วนตัวในการสัญจร 
๑๑. มีระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
๑๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
๑๓. การจัดท าประชาคมแต่ละครั้ง ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย เนื่องจากไม่ได้รับการแก้ไขป๎ญหาที่

แท้จริงตามที่ประชาชนต้องการ 
๑๔. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เช่น งานด้านชุมชน งานด้านกฎหมายที่ประชาชน

จะได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น      
๑๕. การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมมีน้อย 



๔๔ |      
 

๑๖. การจัดท าแผนพัฒนาไม่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์กร เนื่องจากการค านึงถึงความ
ต้องการของชุมชนที่เสนอโครงการเพื่อต้องการให้เทศบาลด าเนินการมีจ านวนหลายโครงการ 

๑๗. แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง  
๑๘. การรวมกลุ่ม หรือองค์กรชุมชนในบางกลุ่มยังขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
๑๙.  การพนัน,ยาเสพติด 
๒๐. ประชากรในพ้ืนที่ยังขาดน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
๒๑. ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ยังคงเป็นระบบปิด เนื่องจากเป็นอ าเภอเล็กๆ ยังไม่มีห้างสรรพสินค้า หรือ 

ศูนย์การค้า 
โอกาสของชุมชน ( O : Opportunity) 

๑. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
๒. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
๓. การกระจายอ านาจเอื้อต่อการบริหารงาน 
๔. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 
๕. มีสถานศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัธยมตอนต้น ศูนย์การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนได้ส่งบุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาในพื้นที่ 
๖. มีแหล่งศาสนาในเขตพ้ืนที่ ส าหรับใช้เป็นแหล่งเสริมสร้าง วัฒนธรรม ประเพณีของเยาวชนและ

ประชาชนในพื้นท่ี 
๗. มีโรงพยาบาลใกล้เขตพ้ืนที่ 
๘. มีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาประกอบอาชีพ 
๙. เป็นแหล่งเกษตรกรรม 
๑๐. ประชาชนมีความสนใจด้านการเมืองการบริหารเพ่ิมข้ึน 
๑๑. แหล่งคมนาคมสะดวก 
๑๒. มีการจัดประชาคม เพ่ือน าความต้องการจากประชาชนมาจัดท าโครงการ/กิจกรรม หรือสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๑๓. พ้ืนที่เทศบาลต าบลนาบอนมีสินค้าเกษตรที่ส าคัญและนิยมปลูก มีราคาสูงขึ้น 

เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
๑๔. เป็นแหล่งวัตถุดิบการผลิตยางพาราและส่งไม้ยางพารา 
๑๕. การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองมีลักษณะต่อเนื่อง 
๑๖. สถาบันการเงินให้โอกาสในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง 
      ขนาดย่อยและวิสาหกิจชุมชน 
๑๗. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา 

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
อุปสรรค (T : Theat) 

๑. เทศบาลต าบลนาบอนมีงบประมาณจ ากัดในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจบางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
๓. ภาวะเศรษฐกิจท าให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
๔. ภัยธรรมชาติจากฤดูฝนและฤดูแล้ง 
๕. โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ประสบภัยอื่นๆ  
๖. ประชาชนจ านวนมากใช้เวลาว่างโดยการเล่นการพนันท าให้มีหนี้สิน 
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๗. ผู้ปกครองปกปูองลูกจากการใช้สารเสพติด 
๘. มีแหล่งระบาดของยาเสพติด เช่น กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มวัยรุ่น ฯลฯ 
๙. สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีราคาสูงขึ้น 
๑๐. ป๎ญหาแทรกแทรงด้านการเมือง 
๑๑. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาลมีความล่าช้า เช่น เงินสงเคราะห์

เบี้ยชีพผู้สูงอายุ คนชรา เอดส์ อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ท าให้งบประมาณของเทศบาลมีไม่
เพียงพอที่จะด าเนินการในโครงการที่ส าคัญอ่ืน 

๑๒. โครงสร้างพื้นฐานหลายอย่าง ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นท าให้การด าเนินการด้าน
ต่างๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า ใช้งบประมาณสูง เช่น การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  

๑๓. โครงการ/กิจกรรมบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากติดขัดด้วย
ระเบียบกฎหมาย 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับป๎ญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาบอน สรุปผลวิเคราะห์จากการ
ประชุมประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปีดังกล่าว ออกเป็น ๘ กลุ่ม ได้ดังนี้  

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านแหล่งน้ า 
๓. ด้านเศรษฐกิจ 
๔. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕. ด้านสังคม 
๖. ด้านสาธารณสุขฯ 
๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. ด้านการเมืองและการบริหาร 
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ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย 
งาน
สนับ 
สนุน 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

เท
ศบ

าล
ต า

บล
นา

บอ
น 

๒. ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

๓. ด้านการศึกษา กีฬาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม บริหารงานทั่วไป  
กองการศึกษา การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

๔. ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 

ส านักปลัด 
 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง 

๕. ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข  
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

บริการชุมชนและ
ชุมชน 

เคหะและชุมชน 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง 
๖. ด้านการเมือง การบริหารและ

บริการ 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ส านักปลัด, 

กองคลัง บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป 
 รวม ๓  ด้าน ๗  แผนงาน ๕  ส านัก/กอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลต้าบลนาบอน อ้าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
๓,๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑๗ 

 
๓,๗๖๐,๔๐๐ 

 
๖ 

 
๑,๓๕๐,๐๐๐ 

 
๕ 

 
๗๖๐,๐๐๐ 

 
๒๙ 

 
๙,๓๗๐,๔๐๐ 

รวม - - ๑ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๓,๗๖๐,๔๐๐ ๖ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๕ ๗๖๐,๐๐๐ ๒๙ ๙,๓๗๐,๔๐๐ 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
๗ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๗ 

 
๔๘๐,๐๐๐ 

 
๓๕ 

 
๒,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๔๘๐,๐๐๐ ๗ ๔๘๐,๐๐๐ ๗ ๔๘๐,๐๐๐ ๗ ๔๘๐,๐๐๐ ๗ ๔๘๐,๐๐๐ ๓๕ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
๓. ด้านการศึกษา กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๑ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
๓.๓ แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

๘ 
 

๔ 
๑๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๙๓๗,๖๓๐ 
๕๐๐,๒๕๐ 

 
 

๙ 
 

๔ 
๑๐ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๘๕๑,๖๓๐ 
๗๑๐,๒๕๐ 

 
 

๙ 
 

๑๐ 
๑๐ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๖๗,๑๕๐ 
๗๑๐,๒๕๐ 

 

 
 

๙ 
 

๔ 
๑๐ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๒,๑๗๘,๓๕๐ 
๗๑๐,๐๐๐ 

 
 

๙ 
 

๔ 
๑๐ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

๒,๒๘๗,๗๕๐ 
๗๑๐,๒๕๐ 

 
 

๔๔ 
 

๒๖ 
๕๐ 

 
 

๑,๗๐๐,๐๐๐ 
 

๑๑,๓๒๒,๕๑๐ 
๓,๓๔๑,๐๐๐ 

รวม ๒๒ ๒,๗๓๗,๘๘๐ ๒๓ ๒,๙๑๑,๘๘๐ ๒๙ ๔,๑๒๗,๔๐๐ ๒๓ ๓,๒๓๘,๓๕๐ ๒๓ ๓,๓๔๘,๐๐๐ ๑๒๐ ๑๖,๓๖๓,๕๑๐ 
๔. ด้านพัฒนาชีวิต สังคม 
และชุมชน 
๔.๑ แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๔.๒ แผนงานงบกลาง 

 
 

๑๐ 
 

๓ 

 
 

๔๒๐,๐๐๐ 
 

๓,๖๖๓,๖๐๐ 

 
 

๑๐ 
 

๓ 

 
 

๔๒๐,๐๐๐ 
 

๓,๖๖๓,๖๐๐ 

 
 

๑๐ 
 

๓ 

 
 

๔๒๐,๐๐๐ 
 

๓,๖๖๓,๖๐๐ 

 
 

๑๐ 
 

๓ 

 
 

๔๒๐,๐๐๐ 
 

๓,๖๖๓,๖๐๐ 

 
 

๑๐ 
 

๓ 

 
 

๔๒๐,๐๐๐ 
 

๓,๖๖๓,๖๐๐ 

 
 

๕๐ 
 

๑๕ 

 
 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๘,๓๑๘,๐๐๐ 
รวม ๑๓ ๔,๐๘๓,๖๐๐ ๑๓ ๔,๐๘๓,๖๐๐ ๑๓ ๔,๐๘๓,๖๐๐ ๑๓ ๔,๐๘๓,๖๐๐ ๑๓ ๔,๐๘๓,๖๐๐ ๖๕ ๒๐,๔๑๘,๐๐๐ 

แบบ ผ.๐๑ 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

จ า
นว

น
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 
(บาท) 

๕. ดา้นสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 
๕.๒ แผนงานงบกลาง 
๕.๓ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 

๖ 
๑ 
๒ 
 

 
 
 

๒๖๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 

๒๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖ 
๑ 
๒ 

 
 
 

๒๖๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 

๒๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗ 
๑ 
๓ 

 
 
 

๔๗๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 

๔๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖ 
๑ 
๒ 

 
 
 

๒๖๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 

๒๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖ 
๑ 
๒ 

 
 
 

๒๖๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 

๒๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๑ 
๕ 

๑๑ 

 
 
 

๑,๕๑๐,๐๐๐ 
๓๕๐,๐๐๐ 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 

รวม ๙ ๕๕๐,๐๐๐ ๙ ๕๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๙๖๐,๐๐๐ ๙ ๕๕๐,๐๐๐ ๙ ๕๕๐,๐๐๐ ๔๗ ๓,๑๖๐,๐๐๐ 
๖. ด้านการเมือง การ
บริหารและบริการ 
๖.๑ แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๖.๒ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
๖.๓ แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

 
 

๓ 
 

๑๓ 
 

๑๐ 

 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๑,๒๗๐,๐๐๐ 
 

๔๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
 

๑๓ 
 

๑๐ 

 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๑,๒๗๐,๐๐๐ 
 

๔๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
 

๒๒ 
 

๑๑ 

 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๒,๐๖๑,๘๐๐ 
 

๔๒๕,๐๐๐ 

 
 

๓ 
 

๑๓ 
 

๑๐ 

 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๑,๒๗๐,๐๐๐ 
 

๔๑๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
 

๑๓ 
 

๑๐ 

 
 

๖๕,๐๐๐ 
 

๑,๒๗๐,๐๐๐ 
 

๔๑๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕ 
 

๗๔ 
 

๕๑ 

 
 

๓๒๕,๐๐๐ 
 

๗,๑๔๑,๘๐๐ 
 

๒,๐๖๕,๐๐๐ 

รวม ๒๖ ๑,๗๔๕,๐๐๐ ๒๖ ๑,๗๔๕,๐๐๐ ๓๖ ๒,๕๕๑,๘๐๐ ๒๖ ๑,๗๔๕,๐๐๐ ๒๖ ๑,๗๔๕,๐๐๐ ๑๔๐ ๙,๕๑๘,๘๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๗๗ ๙,๕๙๖,๔๘๐ ๗๙ ๑๓,๒๗๐,๔๘๐ ๑๑๓ ๑๕,๙๖๓,๒๐๐ ๘๔ ๑๑,๔๔๖,๙๕๐ ๘๓ ๑๐,๙๖๖,๖๐๐ ๔๓๖ ๖๑,๒๔๓,๗๑๐ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างอาคารฟติเนส 
 

เพื่อให้
ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

ขนาดพื้นท่ี กว้าง ๑๐ เมตร 
ยาว ๑๘ เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลนาบอน 

 ๓,๕๐๐,๐๐๐    ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ท าให้
ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

๒. ก่อสร้างรั้วบรเิวณ
โรงเรียน พร้อมประตู
ทางเข้าโรงเรียน
เทศบาลต าบลนาบอน 
 

เพื่อให้มีรั้วรอบ
ปูองกันเหตุร้าย
และเพื่อความ
สวยงามเป็น
สัดส่วน 

-ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ยาว 
๙๘ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร 
-ก่อสร้างรั้วคอนกรตี ยาว 
๑๑๒ เมตร สูง ๑.๘๐  - 
๒.๐๐ เมตร 
-ก่อสร้างรั้ว คสล.ท่อนบนให้
รั้ว FAZY FEIVSE TYPE 
DD สูง ๑.๒๐ เมตร สี EZ 
๑,๐๐๐ พร้อมตดิตั้งประตู
เหล็กอลมูิเนียม ทางเข้า-
ออก 
กว้าง ๖.๐๐เมตร สูง ๑.๘๐ 
เมตร รวมระยะทางทั้งหมด 
๕๔ เมตร 

  ๓๐,๐๐๐ 
 
 

๔๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๒๐,๐๐๐ 

  ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เพื่อให้มีความ
มั่นคง แข็งแรง
และสวยงาม
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓. 
 

ติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็ก
ถัก บริเวณรอบสนาม
ฟุตซอล 

เพื่อปูองกันระบบ
ความปลอดภัย 

พื้นที่ติดตั้งรั้วตาข่าย
เหล็กถัก ขนาดกว้าง 
๒.๗๕ – ๕.๐๐ เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาบอน 

  ๒๕๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ช่วยปูองกัน
ความเสยีหาย
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

๔. โครงการติดตั้งราง
น้ าฝนสแตนเลส 
บริเวณอาคารดา้นหลัง
โรงยิมเนเซียมเทศบาล
ต าบลนาบอน 

เพื่อรองรับน้ าฝน
ไม่ให้ลงในพ้ืนท่ี
ของโรงเรียน 
สหมิตรบ ารุง 

ติดตั้งรางน้ าฝนสแตน
เลส หนา ๑ มม. กว้าง 
๖ นิ้ว ยาว ๗๔ เมตร 
พร้อมติดตั้งท่อน้ าทิ้ง 
จ านวน ๔ จุด 

  ๑๒๐,๐๐๐   เพื่อปูองกันน้ า
เซาะบรเิวณ
โรงเรียนสหมิตร 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

กองช่าง 

๕. ก่อสร้างคูระบายน้ า
ถนนเทศบาล ซอย ๑ 
ต่อจากของเดิม 

เพื่อระบายน้ าให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างคูระบายน้ า
ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร 
ยาว ๗ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ลึกเฉลีย่ 
๐.๕๐ – ๐.๙๐ เมตร 

  ๒๕,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เพื่อให้ความ
มั่นคงและ
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

๖. ปรับปรุงระบบไฟฟูา
บริเวณรอบสระน้ า
หนองไม้ตาย ส่วนท่ี ๑ 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและมีแสง
สว่างเพียงพอกับ
ประชาชนท่ีออก
ก าลังกายบริเวณ
สระน้ าหนองไม้
ตาย 

เสาไฟสแตนเลส จ านวน 
๒๓ชุด พร้อมโคมไฟ  
LED ๓๐ W ครบชุด 

  ๒๒๕,๔๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชาชน 

เพื่อให้
ประชาชนท่ีมา
ออกก าลังกาย
มีแสงสว่างที่
เพียงพอและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗. ปรับปรุงระบบไฟฟูา
บริเวณถนนทาง
หลวงสายควน
ไม้แดง-จันดี 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและมีแสง
สว่างเพียงพอกับ
ประชาชนท่ีใช้
สัญจรไป-มา 

เปลี่ยนโคมไฟ LED ๖๐ 
W จ านวน ๔๖ ชุด 

  ๑๙๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เพื่อให้
ประชาชนท่ี
สัญจรไป-มา 
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๘. ก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเชื่อมระหว่าง
อาคารใหม่กับ
อาคารเก่าบริเวณ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลนาบอน 

เพื่อความสะดวก
ของผู้ปกครอง
ที่มารับ-ส่ง
นักเรียน 

ก่อสร้างหลังคาคลุมทาง
เชื่อม ขาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๕ เมตร สูง 
๒.๔๐ – ๒.๖๐ เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาบอน 

  ๔๕๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เพื่อให้มั่นคง
และปลอดภัย
แก่ประชาชน 

กองช่าง 

๙. ปรับปรุงตีเส้น
จราจร ถนนสาย
ต่างๆ ในเขต
เทศบาล 

เพื่อความ
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุกับผู้ใช้
เส้นทาง 

ปรับปรุงตีเส้นจราจร
ถนนต่างๆในเขต
เทศบาลต าบลนาบอน 

  ๓๐๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เพื่อความ
ปลอดภัย
ให้แก่
ประชาชน 

กองช่าง 

๑๐. ก่อสร้างหอถังสูงเก็บ
น้ า บริเวณบ่อ
บาดาลเทศบาล
ต าบลนาบอน (ข้าง
สาธารณสุข) 

เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งและ
ใช้ในกิจการงาน
ปูองกันฯ 

ก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ า 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ – 
๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ 
– ๕.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ 
เมตร พร้อมถังน้ าสแตน
เลสและอุปกรณต์ิดตั้ง 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาบอน 

  ๔๓๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชาชน 

เพื่อให้ความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๑. ปรับปรุงระบบไฟฟูา
บริเวณถนน
สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลนา
บอน 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและมีแสง
สว่างเพียงพอกับ
ประชาชนท่ีใช้
สัญจรไป – มา 

เปลี่ยนโคมไฟ LED ๓๐ 
W จ านวน ๓๖๒ ชุด 

  ๔๙๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เพื่อให้ความ
มั่นคงและ
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

๑๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระน้ าหนองไม้
ตาย ส่วนท่ี ๑  

เพื่อให้ภูมิทัศน์
บริเวณรอบสระน้ า
หนองไม้ตายส่วน
ที่ ๑ ดูสวยงาม 
เป็นระเบียบ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ าหนองไม้ตาย 
ส่วนท่ี ๑ ให้สวยงาม 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลนาบอน 

  ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เพื่อให้ความ
มั่นคงและ
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

๑๓. ขยายเขตไฟฟูาใน
เขตเทศบาลต าบล
นาบอน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายด้าน
สาธารณูปการ 

ขยายเขตไฟฟูาในเขต
เทศบาลต าบลนาบอน 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชาชน 

เพื่อให้ความ
มั่นคงและ
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 
 

กองช่าง 

๑๔. ขยายเขตประปา
ภูมิภาคในเขต
เทศบาลต าบล 
นาบอน 

เพื่อให้ประชาชน
จะไดม้ีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภค-บริโภค 

ขยายเขตประปาภูมิภาค
ในเขตเทศบาลต าบล 
นาบอน 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ช่วยปูองกัน
ความเสยีหาย
ได้ดีขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๕. โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ า คสล. 
เลียบถนนสาย
เทศบาล ๑๒ 

เพื่อให้การระบาย
น้ าเป็นไปด้วย
ความสะดวก
รวดเร็วน้ าไม่ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างคูระบายน้ า
ขนาดกว้าง ๐.๘๐ 
เมตรลึก ๐.๔๐ – 
๐.๗๐ เมตร ยาว
ประมาณ ๑๘๖ 
เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล 
นาบอน 

   ๕๘๐,๐๐๐  ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ช่วยปูองกนั
ความเสยีหาย
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

๑๖. ค่าชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้  
(ค่าK) 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าชดเชยค่า
ก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ค่า K 

เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐ 

  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เพื่อให้เป็นไป
ตาม
แนวนโยบาย
รัฐ 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
แนวนโยบาย
รัฐ 

กองช่าง 

๑๗. ค่าเขียนแบบ
โครงการต่างๆ ของ
เทศบาลต าบล 
นาบอน 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเขียนแบบ
โครงการ 

เพื่อให้ได้แบบแปลน
ที่ถูกต้องตาม
แผนงานวิศวกรรม 

  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย
รัฐ 

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
แนวนโยบาย
ของรัฐ 

กองช่าง 

รวม ๑๗   โครงการ - - - ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๗๖๐,๔๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๗๖๐,๐๐๐    
  

 
 
 
 
 



๕๔ |      

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. ส่งเสริมและฝึกอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
 

เพื่อสนับสนุน
อาชีพให้แก่
ประชาชนเพื่อให้มี
ความรู้ความ
ช านาญสามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพและส่งเสริม
อาชีพ 

จัดการอบรมและฝึก
อาชีพให้แกก่ลุ่ม
ประชาชนท่ีมีความสนใจ
ให้สามารถมีรายได้
เพียงพอกับรายจ่าย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมไดร้ับ
ความรูส้ามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอาชีพมี
ความรู้ในการ
ประกอบ
อาชีพสร้าง
งานและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ครอบครัว 

ส านักปลดั 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ระบบสหกรณ์
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นรากฐาน
ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมให้มีความ
ยั่งยืน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ผู้น าชุมชน ผู้น า
กลุ่มและประชาชน
ทั่วไป 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๕ ของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 

ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับ
สหกรณ์และ
น าความรูไ้ป
ปฏิบัต ิ

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓. ส่งเสริมกลุม่อาชีพ
ต่างๆ ของ
เทศบาล 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ให้กับกลุ่มต่างๆ
ตามระเบียบฯ 

ส่งเสริมกลุม่อาชีพต่างๆ 
เช่น กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
และมรีายได ้

ส านักปลดั 

๔. ศูนย์การเรียนรู้
การท าผ้าบาติก
และมดัย้อม 

เพื่อสนับสนุน
อาชีพให้แก่
ประชาชนเพื่อให้มี
ความรู้ความ
ช านาญสามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพและส่งเสริม
อาชีพ 

จัดการอบรมและฝึก
อาชีพให้แก่กลุ่มผ้า
บาติกและมัดย้อม 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมและกลุ่ม
อาชีพฯ จ านวน ๔๐ 
คน 

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอาชีพมี
ความรู้ในการ
ประกอบ
อาชีพและ
สร้างรายได้
ให้แก่
ครอบครัว 

ส านักปลดั 

๕. ศูนย์การเรียนรู้
การถักเชือก 

เพื่อสนับสนุน
อาชีพให้แก่
ประชาชนเพื่อให้มี
ความรู้ความ
ช านาญสามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพและส่งเสริม
อาชีพ 

จัดอบรมอาชีพและฝึก
อาชีพให้แก่กลุ่มการถัก
เชือก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมและกลุ่ม
อาชีพฯ จ านวน ๒๐ 
คน 

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอาชีพมี
ความรู้ในการ
ประกอบ
อาชีพและ
สร้างรายได้
ให้แก่
ครอบครัว 

ส านักปลดั 

๖. ร้านค้าชุมชน เพือ่ให้มีสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าของ
ชุมชน 

จัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อ
จ าหน่ายสินค้า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมมีการ
จ าหน่ายสินค้าของ
ชุมชน จ านวนไม่
น้อยกว่า  ๒๕ คน 

สามารถใช้
เป็นสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า
ของชุมชน 

ส านักปลดั 

 



๕๖ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗. พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และ
ผู้น าชุมชน 

เพื่อเพ่ิมทักษะ
ความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ ์

จัดฝึกอบรมและหรือ
ทัศนศึกษาดูงานแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
คณะกรรมการชุมชน 
ผู้น าชุมชน และ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ มคีวามรู้
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดู
งานได้รับ
ความรู้น ามา
ปฏิบัติงาน
และพัฒนา
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 

ส านักปลดั 

รวม ๗   โครงการ - - ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ ๕๘๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญของชาติ งานรัฐ
พิธีตามนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัดและ
อ าเภอ 
 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ
และส่งเสรมิให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิน
ทูนระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันส าคัญของ
ชาติและงานรัฐพิธีตา่งๆ
หรือนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัดและอ าเภอ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ 
คน 

ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 
จังหวัดและ
อ าเภอ 

ส านักปลดั 

๒. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทรม
หาวชิราลงกรณ พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 (๒๘ กรกฎาคม) 
 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ
และส่งเสรมิให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิน
ทูนระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมพระชน
พรรษาสมเด็จพระเปรเม
นทรรามาธิบดีศรสีินท
รมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 
ร่วมกับอ าเภอนาบอน
และหน่วยงานตา่งๆ 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ 
คน 

ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐2 



๕๘ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี (๓ 
มิถุนายน) 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ
และส่งเสรมิให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิน
ทูนระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ร่วมกับอ าเภอนาบอน
และหน่วยงานตา่งๆ 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ 
คน 

ข้าราชการ
และประชาชน
ทุกหมู่เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักด ี

ส านักปลดั 

๔. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และ
วันแม่แห่งชาติ 
(๑๒ สิงหาคม) 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ
และส่งเสรมิให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิน
ทูนระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ 
ร่วมกับอ าเภอนาบอน
และหน่วยงานตา่งๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ 
คน 

ข้าราชการ
และประชาชน
ทุกหมู่เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักด ี

ส านักปลดั 

๕. วันคล้ายวัน
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธ ิ
เบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
(๑๓ ตลุาคม) 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ
และส่งเสรมิให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิน
ทูนระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมวันคลา้ย
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมกับอ าเภอนาบอน
และหน่วยงานตา่งๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ 
คน 

ข้าราชการ
และประชาชน
ทุกหมู่เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักด ี

ส านักปลดั 

 
 



๕๙ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖. วันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพ
ของพระบาท 
สมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุย
เดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ  
(๕ ธันวาคม) 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ
และส่งเสรมิให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิน
ทูนระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมพระบรมราช
สมภพของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ ร่วมกับ
อ าเภอนาบอนและ
หน่วยงานต่างๆ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ 
คน 

ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

ส านักปลดั 

๗. จัดงานรัฐพิธีวัน
ปิยมหาราช (๒๓ 
ตุลาคม) 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ
และน้อมร าลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

จัดงานรัฐพิธีวัน                
ปิยมหราช ร่วมกับ
อ าเภอนาบอนร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ 
คน 
 

ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้น้อม
ร าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุ
ของพระบาท 
สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ส านักปลดั 

๘. จัดงานวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
และเผยแพร่
บทบาทหน้าท่ีของ
เทศบาลแก่
ประชาชน 

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย ในวันท่ี ๑๘ 
มีนาคม ของทุกปี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๕๐ 
 

ประชาชนได้
รับทราบ
บทบาทและ
หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ส านักปลดั 



๖๐ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙. จัดงานวันเทศบาล 
 

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
และเผยแพร่
บทบาทหน้าท่ี
ของเทศบาลแก่
ประชาชน 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล ในวันท่ี ๒๔ 
เมษายน ของทุกปี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ 
คน 

ประชาชนได้
รับทราบ
บทบาทและ
หน้าท่ีของ
เทศบาล 

ส านักปลดั 

รวม ๙  โครงการ   ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ |      

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา  
๑.๑ เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน 

 
 
 
เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
ครบทั้ง ๕ หมู่และ
มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

 
 
 
จัดหาอาหารกลางวันให้
นักเรียนตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 

๔๔๘,๐๐๐ 

 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 
นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน
อาหารถูกต้อง
ตามหลัก
โภชนาการ 

 
 
 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

 ๑.๒ เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาบอน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เล็กได้รับประทาน
อาหารครบท้ัง ๕ 
หมู่และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

จัดหาอาหารกลางวันให้
นักเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลนาบอน 

๒๙๔,๐๐๐ ๒๒๐,๕๐๐ ๒๒๐,๕๐๐ ๒๒๐,๕๐๐ ๒๒๐,๕๐๐ เด็กปฐมวัยได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการที่ดี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงท้ังกาย 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

แบบ ผ.๐2 



๖๒ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๑.๓ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

เพื่อปรับปรุง
หลักสตูร
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานตาม
มาตรฐานของ
อปท.และ
สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล 
นาบอน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานฯจ านวน
หลักสตูร 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอนมี
หลักสตูร
สถานศึกษาท่ี
ได้มาตรฐาน 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

 ๑.๔ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น
ส าหรับค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เนต็โรงเรียน 

เพื่อให้โรงเรียน
เทศบาลนาบอนมี
ระบบอินเตอร์เน็ต
ที่ครอบคลุมทุกจดุ
เป็นแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลใหแ้ก่ครู 
นักเรียน และ
ประชาชน 

-ระบบ Asymmetric 
Digital  Subscriber 
Line : ADSL 
-ระบบ Wireless 
Fidlity : WiFi 

๙,๖๐๐ 
 
 

๗,๒๐๐ 

๙,๖๐๐ 
 
 

๗,๒๐๐ 

๙,๖๐๐ 
 
 

๗,๒๐๐ 

๙,๖๐๐ 
 
 

๗,๒๐๐ 

๙,๖๐๐ 
 
 

๗,๒๐๐ 

โรงเรียนเทศบาล
นาบอนมีระบบ
อินเตอร์เนต็
ครอบคลมุร้อยละ 
๑๐๐ ของพื้นที่
โรงเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอนมี
ระบบ
อินเตอร์เนต็ที่
มี
ประสิทธิภาพ
และ
ครอบคลมุทุก
พื้นที่ของ 
โรงเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

 
 
 
 
 
 



๖๓ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๑.๕ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องสมดุ
ของโรงเรียนให้มี
ความหลากหลาย
ในการค้นคว้าหา
ความรู ้

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
เช่น จัดซื้อหนังสือ จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้
บริการห้องสมุด
โรงเรียน 

ห้องสมุดของ
โรงเรียนมี
ความ
หลากหลาย
ทางวิชาการ 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

 ๑.๖ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 
 โครงการสนบัสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของ
โรงเรียนใหม้ีความ
หลากหลายและ
เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 

จัดตั้งและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้อย่างน้อย 
๑ แหล่ง 

โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ใน
การพพัฒนา
และส่งเสรมิ
การพัฒนาของ
นักเรียน 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

 ๑.๗ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การปูองกัน
ยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจแก่
นักเรียนถึงโทษ
ของยาเสพติดและ
ผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเอง,ครอบครัว,
ชุมชน,สังคมและ
ประเทศชาต ิ

จัดอบรมและจดั
นิทรรศการเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพตดิ
ให้แก่นักเรียน 

๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ จัดอบรมอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองมี
ความรู้และ
ความเข้าใจ
และตระหนัก
ถึงโทษของยา
เสพติด 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

 



๖๔ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๑.๘ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
นาบอน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการครูและผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กของศพด.ทต. 
นาบอน 

ส่งครูเข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับการจดัระบบ
การเรยีนการสอนให้มี
คุณภาพ 

๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ครูผูดู้แลเด็ก
ได้รับการ
อบรมให้มี
ศักยภาพใน
การจัดการ
เรียนการสอน
ร้อยละ ๑๐๐ 

ครูมีศักยภาพใน
การจัดการเรยีน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

 ๑.๙ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมศีูนย์
การเรยีนรู้ที่เหมาะสม
เพื่อให้เด็กมีการ
พัฒนาการที่ดีทุกด้าน 

จัดมุมแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆเพื่อส่งเสรมิ
พัฒนาการให้เด็กปฐมวยั
ในศูนย์ฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศพด.ทต. 
นาบอนมีศูนย์
การเรยีนรู้
อย่างน้อย ๑ 
แห่ง 

เด็กปฐมวัยของ
ศพด.ทต. 
นาบอนมี
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตาม
วัย 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

 
 
 
 
 
 
 



๖๕ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๑.๑๐ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน 

เพื่อจัดซื้อจัดหาวสัดุ
ทางการศึกษาให้
เพียงพอต่อการเรยีนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน,จัดหาวสัดุ
การศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๗๖,๕๐๐ ๗๖,๕๐๐ ๗๖,๕๐๐ จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน
ภาคเรยีนละ ๑ 
ครั้ง 

ศูนย์ฯมีวสัดุสื่อ
การเรยีนการ
สอนที่เพียงพอ
และจัดกจิกรรม
เสรมิ
ประสบการณ์ที่
หลากหลาย 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

 ๑.๑๑ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเงิน
อุดหนุนส าหรับจัด
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึง
ประสงค ์

เพื่อปลูกฝ๎งและส่งเสรมิ
ให้เด็กมีคณุธรรม 
จริยธรรมมีความรู้ความ
เข้าใจมีจิตส านึกมีความ
สามัคคีอยูร่่วมกันใน
สังคมได ้

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
๘๕ และมี
พฤติกรรมที่
เหมาะสมขึ้น 
ร้อยละ ๙๐ 

เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึง
ประสงคต์ามวัย 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

 
 
 
 



๖๖ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๑.๑๒ เงินอุดหนุนส าหรบั
ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่นโครงการ
สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเงินอุดหนุน
ส าหรับกจิกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปกครองนักเรยีน
และครมูีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ 

ผู้ปกครอง นักเรียน 
ครู ไดร้ับความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพของเด็ก
ปฐมวัย 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ปกครอง 
นักเรียน และครู 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ
เด็กปฐมวัยอย่าง
ถูกต้อง 

ผู้ปกครอง 
นักเรียน และครู
ได้รับความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ
ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมี
พัฒนาการที่ดี
ทั้ง ๔ ด้าน 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

 ๑.๑๓ เงินอุดหนุนส าหรบั
ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่นโครงการ
สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเงินอุดหนุน
ส าหรับจัดกิจกรรมการจัด
หน่วยการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยัของ
ศพด.ทต.นาบอน 

เพื่อให้ครูไดจ้ัด
กิจกรรมตาม
หน่วยการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ จ านวน 
๔๐ หน่วย 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สื่อฯ ส าหรับจัด
กิจกรรมในแตล่ะ
หน่วยให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ที่
หลากหลายตาม
หลักสตูร 

เด็กมีพัฒนาการ
ดีทั้ง ๔ ด้านและ
ครูไดจ้ัด
กิจกรรมตาม
หนว่ยได้ครบทุก
หน่วย 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

 
 
 
 
 
 



๖๗ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๑.๑๔ โครงการโรงเรียน
พอเพียงท้องถิ่น 

เพื่อให้นักเรียนรู้
ถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และให้นักเรียน
สามารถ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

นักเรียนรู้ถึง
แนวทางตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
และน าสิ่งที่ได้
เรียนรูไ้ปใช้ในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงร้อย 
ละ ๘๐ 

นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลนาบอน
มีความรูเ้ข้าใจ
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

 ๑.๑๕ เงินอุดหนุนส าหรบั
ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่นโครงการ
สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการจดั
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียน
ให้ได้รับการศึกษา
การขั้นพ้ืนฐาน 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้แก่
นักเรียน ดังนี้ ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน
,ค่าหนังสือเรยีน
,ค่าจัดการเรียน
การสอนและค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

๒๒๖,๔๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ๔๒๔,๕๐๐ ๔๒๔,๕๐๐ ๔๒๔,๕๐๐ นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ 

นักเรียนได้รับ
การศึกษาใน
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

 
 
 
 
 
 
 



๖๘ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๑.๑๖ เงินอุดหนุนส าหรบั
ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่นโครงการ
สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษากิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงเด็ก
ปฐมวัยในศพด.ทต. 
นาบอน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักการประหยดั
และใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้และปฏิบตัิ
ด้วยตนเองในการ
ปลูกพืชผักสวน
ครัวของเด็ก
ปฐมวัยศพด.ทต. 
นาบอน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยร้อย
ละ ๑๐๐ รู้จัก
ประหยดัและใช้
ชีวิตอย่าง
พอเพียง 

เด็กปฐมวัยของ
ศพด.ทต. 
นาบอนได้รับ
การส่งเสริมให้
รู้จักประหยัด
และใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง 
 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

 ๑.๑๗ เงินอุดหนุนส าหรบั
ส่งเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่นโครงการ
สนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษากิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพนักเรยีนตามวัย 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ
ส าหรับเด็ก 

จัดกิจกรรมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ในวันส าคัญต่างๆ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลนาบอน 
ได้มสี่วนร่วมกับ
กิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดให ้

นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลนาบอน 
ได้มีความรู้และ
ความเข้าใจและ
มีความกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๑.๑๘ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนเทศบาลนาบอน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครูให้
มีความเป็นมือ
อาชีพ 

ส่งครูเข้าร่วม
อบรมตามที่กรมฯ
ก าหนด อย่างน้อย 
๒๐ ชม./ป ี

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ร้อยละของครูที่
เข้าร่วมอบรม
อย่างน้อย 20 
ชม./ป ี

ครูมีศักยภาพ
และมีความเป็น
มืออาชีพในการ
บริหารจดัการ
โรงเรียน 
 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

 ๑.๑๙ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเงินอุดหนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศพด.ทต.นาบอน 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาของ
เด็กปฐมวัย
ศพด.ทต.นาบอน 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ดังนี ้
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
-ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- ๕๐,๘๕๐ ๕๐,๘๕๐ ๕๐,๘๕๐ ๕๐,๘๕๐ เด็กปฐมวัย
ศพด.ทต. 
นาบอน ร้อยละ 
100 ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ 

เด็กปฐมวัย
ศพด.ทต. 
นาบอน ได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

๒. อาหารเสริม (นม) 
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
ที่มีคุณภาพตลอด
ปีการศึกษา 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม) ท่ีมีคุณภาพ
ตลอดปีการศึกษา 

๒๓๒,๙๖๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) 

นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงท้ังกาย
และใจ 

กอง
การศึกษา 

 
 



๗๐ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓ อาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
นาบอน 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
ปฐมวัยไดร้ับ
อาหารเสริม (นม) 
และมสีุขภาพท่ี
แขง็แรง 

จัดหาอาหารเสริม 
(นม) ท่ีมีคุณภาพ
ตลอดปีการศึกษา 

๑๑๗,๖๐๐ ๘๘,๒๐๐ ๘๘,๒๐๐ ๘๘,๒๐๐ ๙๓,๖๐๐ เด็กปฐมวัยร้อย
ละ ๑๐๐ ไดร้ับ
อาหารเสริม 
(นม) 

เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงท้ังกาย
และใจ 

กอง
การศึกษา 

๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ และส่ง
นักเรียนเข้าร่วมประกวด
และแข่งขันต่างๆ 

เพื่อจัดส่งนักเรียน
เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะ
วิชาการและเข้า
ร่วมการจดั
กิจกรรม
นิทรรศการกับ
หน่วยงานอ่ืน 

นักเรียนได้เข้าร่วมการ
ประกวดและแข่งขนั
ต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นักเรียนร่วมการ
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการกับ
หน่วยงานอ่ืน 
อย่างน้อยปีละ 
๒ ครั้ง 

นักเรียนมีความ
พร้อมและ
ความสามารถใน
การแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ 

กอง
การศึกษา 

๕. จัดซื้ออัฒจันทร์พับเก็บ
ได้และชุดอุปกรณ์
เคลื่อนย้ายอัฒจันทร ์

เพื่อให้มีอัฒจันทร์
พับเก็บได้และชุด
อุปกรณ์
เคลื่อนย้าย
อัฒจันทร์ใช้
ส าหรับกจิกรรม
ต่างๆในเขต
เทศบาลต าบลนา
บอน 

ครุภณัฑ์การศึกษา
อัฒจันทร์พับเก็บได้
และชุดอุปกรณ์
เคลื่อนย้ายอัฒจันทร์ 
จ านวน ๒ ชุด 
- อัฒจันทร์พับเก็บได้ 
ความยาว ๔.๕ เมตร 
สูง ๕ ช้ัน 
- ระยะยื่นออกจาก
ก าแพงเมื่อกางเต็มที่ 
๒.๙๐ เมตร 

  ๘๐๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เทศบาลสามารถ
ใช้ปฏิบัติงาน
กิจกรรมต่างๆ 
ได ้

กอง
การศึกษา 

 
 



๗๑ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   - ระยะยื่นออกจากก าแพง
เมื่อพับเก็บ ๑.๑๐ เมตร 
- จ านวนทางเดิน ๑ ช่อง 
ความกว้างช่องละ ๐.๙๐ 
เมตร 
- ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้าย
อัฒจันทร์ ยกด้วยแม่
แรงไฮดรอลคิ 

       กอง
การศึกษา 

๖. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
ศพด.ทต.นาบอน 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน ๑ 
เครื่อง  
-จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 
๒๑ นิ้ว 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกน
หลัก 
-มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
๒.๒ GHz จ านวน ๑ 
หน่วย 

  ๑๗,๐๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

 
 
 
 



๗๒ |      

 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗. จัดซื้อเครื่องเข้าเลม่สัน
กาวร้อน 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล
นาบอน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่อง
เข้าเลม่สันกาวร้อน 
จ านวน ๑ เครื่อง
ส านักงานโรงเรียน
เทศบาลนาบอน 
-เครื่องเข้าเลม่สันกาวร้อน 
ระบบอัตโนมัต ิ
-เข้าเล่มเอกสารไดต้ั้งแต่ 
๑.๕ – ๔๐ มม. 
-มีสัญญาณไฟโชว์
สถานการณ์ท างาน 
-ระบบบีบช้ินงานท่ีอัดบีบ
ที่แน่นด้วยเครื่องอัตโนมัต ิ

  ๑๒,๐๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

๘. จัดซื้อล าโพงกลางแจ้ง
แบบมลี้อลาก 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล
นาบอน 

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ล าโพงกลางแจ้ง แบบมลี้อ
ลาก จ านวน ๑ ชุด 
-ก าลังขยาย ๓,๕๐๐ W 
-FM/USB/SD Card 
-ช่องเสียบไมค์ ๒ ช่อง 
-เชื่อมต่อบลูทูธ 
-มีล้อลาก 
-ระบบเสียง:๒ CH 
-ขนาดดอกล าโพง :คู่หน้า 
๑๕ นิ้ว 

  ๑๓,๐๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๙. จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียน
เทศบาลนาบอน 

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน ๑ เครื่อง 
-เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วีดีโอ 
-ใช้LED Panel หรือระบบ 
DLP 
-ระดับ SVGA และ XGA 
-ขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า
ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI 
Lumens 

  ๔๒,๕๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 

๑๐. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
ศพด.ทต.นา
บอน 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน ๑ เครื่อง 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๐ หนา้
ต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ 
ภาพต่อนาที (ipm) 

  ๔,๓๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   -มีชิ่งเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 
๒.๐ หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 

        

รวม ๑๑ โครงการ   ๑,๙๓๗,๖๓๐ ๑,๘๕๑,๓๕๐ ๓,๐๖๗,๑๕๐ ๒,๑๓๓,๓๕๐ ๒,๑๗๘,๓๕๐    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑
. 

โครงการจดักิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา
และประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ือส่งเสริม
และสบืทอด
กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถิ่น
และวันส าคัญ 
 
 
 

จัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและวันส าคัญ
ต่างๆ 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
ศาสนาและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมวัน
ส าคัญทาง
ศาสนาและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

๒
. 

โครงการท าบญุตัก
บาตรวันข้ึนปีใหม ่

เพื่อให้ประชาชน
ได้ร่วมท าบุญตัก
บาตรเพื่อความ
เป็นสิรมิงคลเนื่อง
ในวันปีใหม ่

จัดงานท าบุญตักบาตร
ในวันท่ี ๑ มกราคม 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
โครงการร้อยละ 
๘๕ 

ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม
ท าบุญตักบาตร
วันข้ึนปีใหม่ 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓. โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงามของ
ชาติและเป็นเวทีแสดง
ความสามารถของ
เยาวชนในท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมงานร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
และพืน้ท่ี
ใกล้เคียง
ร่วมกัน
อนุรักษ์
ประเพณีของ
ไทย เยาวชนมี
เวทีในการ
แสดงออก 

กอง
การศึกษา 

๔. โครงการประเพณี รดน้ า
ขอพรผู้สูงอาย ุ

เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ประเพณีที่ดีงามของ
ชาติ 

จัดงานประเพณี
รดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมงานร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
และพื้นที่
ใกล้เคียง
ร่วมกัน
อนุรักษ์
ประเพณีของ
ไทย 

กอง
การศึกษา 

๕.  ๕.๑ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ศึกษากิจกรรมสัปดาห์
วันเด็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความสามัคคี
และกลา้แสดงออก
อย่างเหมาะสม 

จัดกิจกรรมวันเด็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๘๕ 

นักเรียนมี
ความสามัคคี
และมีความ
กล้าแสดงออก
อย่าง
เหมาะสม 

โรงเรียน
เทศบาล 
นาบอน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ๕.๒ เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดั
การศึกษาท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมสายสัมพันธ์
จากแม่สูลู่ก 

เพื่อส่งเสริมการ
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
และปลูกผังความ
กตัญํูกตเวที
ให้แก่นักเรียน 

จัดกิจกรรมวันแม ่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ นักเรียนเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๘๕ และผล
ความพึงพอใจ
ในการจัด
กิจกรรมของ
ผู้ปกครอง 

นักเรียนแสดง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์
และตระหนักถึง
ความส าคญัของ
แม่ 

ศพด.ทต. 
นาบอน 

๖. โครงการจดักิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็กและ
เยาวชนตาม
ตัวช้ีวัดจังหวัดน่า
อยู่และกิจกรรม
สร้างสรรค ์

จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้
และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ให้แก่
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล 

๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

เด็กและเยาวชน
ตามตัวช้ีวัด
จังหวัดน่าอยู่
และกิจกรรม
สร้างสรรคเ์ด็ก 

กอง
การศึกษา 

๗. โครงการจดัแข่งขัน
กีฬาเทศบาลและ
จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
โอกาสต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

จัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาในโอกาสต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดการแข่งขัน
กีฬาอย่างน้อย 
๑ ชนิดกีฬาและ
จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันในโอกาส
ต่างๆ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมกิจกรรม
และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘. โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาล 

เพื่อเสรมิสร้างความ
สามัคคีให้แก่
นักเรียนใน
สถานศึกษาในสังกัด 

จัดการแข่งขันให้
นักเรียนในระดับชั้น
อนุบาลของโรงเรยีน
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯในสังกัด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
๘๐ 

นักเรียนในสังกัด
มีความสามัคคี
และมรี่างกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

๙. เงินอุดหนุนโครงการ
จัดงานเทศกาลปดิ
กรีดอ าเภอนาบอน 

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานเทศกาลปิดกรีด
ของอ าเภอนาบอน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอนาบอนและ
อ าเภอใกล้เคยีง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมงานร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลและ
พื้นที่ใกล้เคียง
ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

๑๐. เงินอุดหนุนโครงการ
ประเพณีแห่หมรับ
เดือนสิบจังหวดั
นครศรีธรรมราช 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของชาว
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
และพื้นที่ใกล้เคยีง 

๖๕,๒๕๐ ๖๕,๒๕๐ ๖๕,๒๕๐ ๖๕,๒๕๐ ๖๕,๒๕๐ ประชาชนเข้า
ร่วมงานร้อยละ 
๘๐  

ประชาชนในเขต
เทศบาลและ
พื้นที่ใกล้เคียง
ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

รวม ๑๐  โครงการ - - ๕๐๐,๒๕๐ ๗๑๐,๒๕๐ ๗๑๐,๒๕๐ ๗๑๐,๒๕๐ ๗๑๐,๒๕๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิตสังคมและชุมชน 
 ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. ชุมชนสีขาวปลอดยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิ
ในชุมชน 

จัดกิจกรรมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลและต่อตา้นยาเสพ
ติดภายในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนใน
ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่า ๖๐ 

ป๎ญหาการ
แพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
นาบอน 
ลดลง 

ส านักปลดั 

๒. วันต่อต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิ
ในชุมชน การสร้าง
ภูมิคุ้มกันของกลุ่ม
เยาวชนก่อนวัย
เสี่ยง 

จัดกิจกรรมในวันต่อต้าน
ยาเสพตดิ วันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ของทุกปี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ คน 

ป๎ญหาการ
แพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ภายในเขต
เทศบาลต าบล
นาบอน 
ลดลง 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓. ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิ 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลและต่อตา้นยาเสพ
ติดภายในชุมชน รณรงค์
ประชาสมัพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เยาวชนและกลุ่ม
เสี่ยง 

ป๎ญหาการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดลดลง 
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
จิตส านึกในการ
แก้ไขป๎ญหายา
เสพติด 

ส านักปลดั 

๔. ส ารวจและจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อทราบข้อมูล
พื้นฐานด้านต่างๆของ
แต่ละครัวเรือนเพื่อ
น ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการพัฒนาด้าน
ต่างๆ 

ส ารวจและจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐานของประชาชน
ทุกครัวเรือน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ
เปูาหมายไดผ้่าน
การส ารวจและให้
ความร่วมมือ 

เทศบาลต าบล
นาบอน 
มีข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชน
แต่ละครัวเรือน
ในเขตเทศบาล 

ส านักปลดั 

๕. ส่งเสริมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการ
บริหารงานเทศบาล
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาลและเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สามารถน าหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๖. ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงคณุค่า
และความส าคญั
ของสถาบัน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพรค่วามรู้
ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ป๎ญหาความ
รุนแรงต่อสตรี
และครอบครัว
ลดน้อยลง 

สตรีและ
ครอบครัวมี
กิจกรรม
ร่วมกันมากขึ้น 

ส านักปลดั 

๗. สนับสนุนการ
จัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมสวสัดิการ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการของ
กลุ่มและให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สมาชิกใน
กองทุนได้รับ
การช่วยเหลือ
ด้านสังคม 

ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
การสร้าง
หลักประกัน
ความมั่นคง
และการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ดียิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

๘. สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดองของคน
ในชุมชน 

จัดกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการ จัดอบรม
ประชุมชี้แจง
ประชาสมัพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ 
คน 

ประชาชนมี
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

๙. ปกปูองสถานบัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมและตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ชาติ 

จัดกิจกรรม/เข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ปกปูองสถาบัน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ 
คน 

ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคคีแน่น
แฟูนมากขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๐. จัดท า ทบทวน
ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนจัดท าและ
ทบทวนแผน
ชุมชนด้วยตนเอง
และน าไปใช้เป็น
แนวทางการ
พัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นได้ตรง
ความต้องการ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
จัดท าหรือทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ในการ
จัดท าแผนชุมชน 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมี
แผนพัฒนา
ชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

รวม ๑๐  โครงการ - - ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 
  ๔.๒ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุให้
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองไดไ้ม่เป็น
ภาระของสังคม 

สงเคราะห์เงินเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 

๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายไุด้รับ
การสงเคราะห์
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

ผู้สูงอายุ
ช่วยเหลือ
ตัวเองไดไ้ม่
เป็นภาระของ
สังคม 

ส านักปลดั 

๒. เงินเบี้ยยังชีพ     
ผู้พิการ 

เพื่อดูแลผู้พิการให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สงเคราะห์เงินเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้พิการ 

๕๔๕,๖๐๐ ๕๔๕,๖๐๐ ๕๔๕,๖๐๐ ๕๔๕,๖๐๐ ๕๔๕,๖๐๐ ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

ผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพราย
เดือนทุกคน
เพื่อบรรเทา
ป๎ญหาความ
เดือดร้อน 

ส านักปลดั 

๓. เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

สงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ภายในเขต
เทศบาล 

ส่งเสริมเงินเพื่อ
การยังชีพแก่
ผู้ปุวยเอดส ์

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห์
ช่วยเหลือร้อย
ละ ๑๐๐ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์
และครอบครัว
มีก าลังใจดีขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม ๓  โครงการ - - ๓,๖๖๓,๖๐๐ ๓,๖๖๓,๖๐๐ ๓,๖๖๓,๖๐๐ ๓,๖๖๓,๖๐๐ ๓,๖๖๓,๖๐๐ - - - 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. ควบคุมและปูองกัน
โรคเอดส ์

เพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์และวิธี
ปูองกันและเพื่อ
ลดการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส ์

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้นักเรียนช้ัน ม.๑ 
- ม.๓ จ านวน ๑๒๐ คน 
และจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เยาวชนท่ีเข้ารับ
รอบรมร้อยละ 
๘๐ มคีวามรู้
เกี่ยวกับโรค
เอดส์และวิธี
ปูองกัน 

- สามารถลด
ป๎ญหาการ
แพร่ระบาด
ของโรคเอดส์
ได ้
- ท าให้
เยาวชน/
ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับโรค
และปูองกันได ้

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒. ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อลดการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชนและอัตรา
การเสยีชีวิต เพื่อ
ท าลายยุงและตัว
อ่อนท่ีเป็นพาหนะ
น าโรคและเพื่อ
รณรงค์/
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้ในการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค 

- ด าเนินการพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงในเขต
เทศบาล จ านวน ๑๒ 
ครั้ง 
- แจกทรายเทมีฟอสเพื่อ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายแก่
ครัวเรือน จ านวน 
๑,๑๑๘ ครัวเรือน 
- จัดจ้างท าแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ จ านวน 
๑,๐๐๐ แผ่น 
- ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ - ประชาชนในเขต
เทศบาลปุวยเป็น
โรคไขเ้ลือดออก
ลดลง ร้อยละ ๘๐ 
- ครัวเรือนท่ีมี
ผู้ปุวยโรค
ไข้เลือดออกไดร้ับ
การพ่นหมอกควัน
ในบ้านและรัศมี 
๑๐๐ เมตร รอบ
บ้านร้อยละ ๑๐๐ 
- ครัวเรือนในเขต
เทศบาลได้รับ
ทรายเทมีฟอสเพื่อ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

- ประชาชนไม่
เจ็บปุวย/
เสียชีวิตด้วย
โรค
ไข้เลือดออก  
- ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓. รณรงค์และ
ปูองกันโรคสุนัขบ้า 

เพื่อควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เพ่ือสรา้ง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชนเป็นชุมชนที่
ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าและสัตว์ได้รับ
การดูแลอย่างถูก
วิธี 

- จัดกิจกรรมฉดีวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
แก่สัตว์เลี้ยงในเขต
เทศบาล จ านวน ๒๕๐ 
ตัว 
- ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย/สื่อ
ประชาสมัพันธ์รูปแบบ
ต่างๆเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
เขตเทศบาลร้อย
ละ ๑๐๐ 
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  
- สุนัขและแมว
ร้อยละ ๙๐ 
ได้รับวัคซีน
ปูองกันโรค ปีละ 
๑ ครั้ง 

- สามารถ
ปูองกันการ
แพร่ระบาด
โรคพิษสุนัขบ้า 
- ชุมชน
เข้มแข็งปลอด
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 
- ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

๔. เทศบาลสร้าง
สุขภาพ 

- เพื่อรณรงค์และ
สร้างความ
ตระหนักให้
ประชาชนเห็น
ความส าคญัของ
การออกก าลังกาย 
- เพื่อให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 
- เพื่อสร้างผู้น าใน
การออกก าลังกาย 
- เพื่อสร้าง
เครือข่ายการออก
ก าลังกายให้
ครอบคลมุ 

- จัดจ้างผู้น าเต้นแอโร
บิค จ านวน ๒ คน และ
ร าไทเก๊ก จ านวน ๓ คน 
เพื่อน าออกก าลังกาย
เป็นประจ าอย่างน้อย
สัปดาหล์ะ ๓ วัน ตลอด
ทั้งปี 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนหันมา
ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๒๐  

- มีผู้น าในการ
ออกก าลังกาย 
๒ ประเภท 
(แอรโรบิคและ
ไทเก็ก) 
- สร้าง
เครือข่ายการ
ออกก าลังกาย 
- ประชาชนมี
สุขภาพ
แขง็แรง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๕. ปลูกสร้างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เยาวชนและ
เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนในเรื่องการ
ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
และจัดกจิกรรมปลูกสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่
นักเรียน ช้ัน ม.๑ – ม.๓ 
จ านวน ๑๑๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เยาวชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ในการอนุรักษ์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ ๙๐ 

เยาวชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์และ
รักษาคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
เยาวชนมีความรู้
ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

๖. พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

- เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
ชุมชนเขตเทศบาล ๒ 
ชุมชน ด าเนินโครงการ
ด้านสาธารณสุข 
- เพื่อด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในชุมชน
เขตเทศบาลต าบลนา
บอน จ านวน ๓ 
โครงการ คือ 

- สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล ได้แก ่
๑. คณะกรรมการชุมชน
ตลาดบน 
๒. คณะกรรมการชุมชน
ตลาดล่าง 
- คณะกรรมการชุมชนท้ัง ๒ 
ชุมชน ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน ๓ โครงการ คือ 
๑. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - ประชาชนกลุ่ม
สตรมีีความรู้และ
ได้รับการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมร้อย
ละ ๕๐ 
- ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีนร้อยละ 
๘๐ 
- ประชาชนกลุ่ม
แม่และเด็กได้รับ
การดูแลและ
ส่งเสริมโภชนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  ๑. โครงการสืบ
สานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม 
๒. การควบคมุโรค
ขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
๓. การส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
๒. การควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
๓. การส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

     สุขภาพ
อนามัยร้อยละ 
๗๐ 

- ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่อง
มะเร็งเต้านมและ
ได้รับการตรวจคัด
กรอง 
- ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 
- แม่และเด็กใน
เขตเทศบาลได้รับ
การดูแลส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

๗. จัดหาเครื่องออก
ก าลังกายส าหรับ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับสุขภาพ
อนามัยที่ดีแก่
ชุมชนเพื่อเพ่ิม
ทางเลือกในการ
ออกก าลังกายเพื่อ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์กีฬา 
- ลู่วิ่งไฟฟูา จ านวน ๓ 
เครื่อง ขนาดมอเตอร์
ก าลังไมต่่ ากว่า ๓ 
แรงม้า 

  ๒๑๐,๐๐๐   - มีเครื่องออก
ก าลังกาย
ให้บริการแก่
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสดใสและ
มีเครื่องออกก าลัง
กายเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม ๗   โครงการ - - ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๒ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบล 
นาบอน 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ต าบลนาบอนและ
เพื่อส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

สมทบงบประมาณแก่
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพไม่น้อยกว่า
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ กองทุนฯได้รับการ
สนับสนุนจาก
เทศบาลไม่น้อย
กว่าหลักเกณฑ์
ก าหนด 

ประชาชนได้
เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขข้ัน
มูลฐานและ
ได้รับการดูแล
จากกองทุนฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม ๑   โครงการ - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. ฝ๎งกลบขยะมูลฝอย
อย่างถูกสุขาภิบาล 

- เพื่อด าเนินการ
ฝ๎งกลบขยะมูล
ฝอยท่ีเข้าทิ้งในบ่อ
ขยะ 
- เพื่อปรับปรุงบ่อ
ฝ๎งกลบขยะมูล
ฝอยให้สามารถ
รองรับปริมาณ
ขยะที่เข้าเทท้ิงใน
แต่ละวัน 
- เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และถนน
ภายในบ่อขยะ 

จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินการฝ๎งกลบขยะ
มูลฝอยด้วยวสัดุดิน
ปรับปรุงบ่อฝ๎งกลบและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ถนนภายในบ่อขยะ 
อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ป๎ญหามลภาวะ
สิ่งแวดล้อมจาก
บ่อขยะลดลง 
- ขยะมูลฝอย
ได้รับก าจัดด้วย
การฝ๎งกลบอยา่ง
น้อยปีละ ๔ ครั้ง 

- บ่อฝ๎งกลบ
ขยะของ
เทศบาลได้รับ
การฝ๎งกลบลด
ป๎ญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 
- บ่อฝ๎งกลบ
ขยะสามารถ
รองรับปริมาณ
ขยะที่เข้าเท
ทิ้ง 
- สภาพภูมิ
ทัศน์และถนน
ภายในบ่อขยะ
ได้รับการ
พัฒนา
ปรับปรุง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒. รณรงค์การคัดแยก
ขยะและลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
ตระหนักถึงป๎ญหา
ขยะและการคัด
แยกและลด
ปริมาณขยะมลู
ฝอยในครัวเรือน 
- เพื่อให้ประชาชน
ร่วมมือกันคัดแยก
และลดปรมิาณ
ขยะจากครัวเรือน 
- เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ 
๓RS 

- จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่กลุม่ผู้น า
ชุมชน ได้แก่ อสม. 
จ านวน ๓๕ คน กลุม่
คณะกรรมการชุมชน 
จ านวน ๓๐ คน 
- จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ประชาชนในเขต
เทศบาลคดัแยก
ขยะก่อนทิ้งลงถัง
ขยะ 
- ปริมาณขยะ
ลดลงร้อยละ ๕ 
 

- ประชาชนมี
ความตระหนัก
ป๎ญหาขยะ
และการคัด
แยกขยะและ
ลดปรมิาณ
ขยะใน
ครัวเรือน 
- ประชาชน
ร่วมมือกันคัด
แยกขยะและ
ลดปรมิาณ
ขยะจาก
ครัวเรือนก่อน
ทิ้งลงถัง 
- ประชาชนมี
ความรู้ในการ
คัดแยกขยะ
ตามหลัก ๓RS 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓. จัดซื้อเครื่องเติม
อากาศแบบกังหันตี
น้ า 

- เพื่อใช้บ าบัดน้ า
ในสระหนองไม้
ตาย 
- เพื่อพัฒนาฟื้นฟู
แหล่งน้ าใน
สถานท่ีสาธารณะ
เขตเทศบาลให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี
ขึ้น 

จัดซื้อครภุัณฑ์
การเกษตรเครื่องเติม
อากาศแบบกังหันตีน้ า 
แบบ ๔ ใบพัด ขนาด
ก าลังมอเตอรไ์ฟฟูาไม่
น้อยกว่า ๒ แรงม้า ไฟ 
๓ เฟส จ านวน ๑๐ 
เครื่อง 

  ๒๐๐,๐๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้มาติดต่อ
ราชการและ
ประชาชน
ทั่วไป 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม ๓  โครงการ - - ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านเสริมสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและบริการ 
 ๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. จัดท าประชาคมทุก
ระดับ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลและมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการของ
เทศบาล 

ประชาสมัพันธ์การจัดท า
โครงการประชาคมให้
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับทราบท่ัวถึงกันและ
ส ารวจข้อมลูและป๎ญหา
ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สามารถน า
ข้อมูลที่ไดจ้าก
เวทีประชาคมไป
ใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาได้
มากกว่าร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
เทศบาลและ
แผนพัฒนา
เทศบาล
สามารถแก้ไข
ป๎ญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒. เทศบาลพบ
ประชาชน 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชน
ในชุมชนกับ
เทศบาลและเพื่อ
รับทราบข้อมลู
ป๎ญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมเทศบาลพบ
ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาล 

เทศบาลและ
ประชาชนมี
ความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน
และป๎ญหา
ต่างๆได้รับ
การแก้ไขอย่าง
รวดเร็ว 

ส านักปลดั 

๓. รับฟ๎งความคิดเห็น
ของประชาชน 

เพื่อสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับแผนงาน
โครงการที่จะ
ด าเนินการ 

ด าเนินการรับฟ๎งความ
คิดเห็นของประชาชน
ด้วยวิธีต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
เทศบาลและ
แผนพัฒนา
เทศบาล
สามารถแก้ไข
ป๎ญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง 

ส านักปลดั 

รวม ๓   โครงการ - - ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและบริการ 
 ๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. ส่งเสริมความรู้
ประชาธิปไตย 

เพื่อสร้างพลเมือง
ที่พึงประสงค์ต่อ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชน เกี่ยวกับ
จิตส านึกพลเมืองและ
การเป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
กระบวนการ
เลือกตั้ง 

ประชาชนได้
เข้ามามสี่วน
ร่วมทางการ
เมืองมากขึ้น 

ส านักปลดั 

๒. ฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์
รวมทั้งสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานแก่คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

สามารถน า
ความรู้ที่ได้
จากการอบรม
มาใช้
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓. เสรมิสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
บุคลากรของ
เทศบาลต าบล 
นาบอน 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้ตระหนัก
และสามารถน า
คุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
การอบรมมา
ใช้ประโยชน์
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

๔. เสรมิสร้างความรู้
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมทักษะ
ความรู้ด้านวินยัและ
ปูองกันการกระท า
ความผิดทางวินัย 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไดร้ับ
ความรู้น ามา
ปฏิบัติงาน
และการ
กระท า
ความผิดลดลง 

ส านักปลดั 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ด้านการ
บริหารงานคลัง 

เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การคลัง 
การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได้ ของพนักงาน
เทสบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

จัดฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานแก่ พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

มีความรู้
สามารถใน
การปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

๖. พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ 

เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆของเทศบาล 

จัดฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานแก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

มีความรู้
สามารถใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗. จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
แผนงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น แผ่นพับ ใบปลิว 
ปูายไฟว่ิง ฯลฯ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

ส านักปลดั 

๘. จัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าป ี

เพื่อเผยแพรผ่ล
การด าเนินงาน
ของเทศบาลให้
หน่วยงานหรือ
ประชาชนท่ัวไป
ทราบ 

จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของ
เทศบาลในรูปแบบต่างๆ 
เช่น วารสาร ปฏิทิน 
ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนทราบ
ผลการ
ด าเนินงานของ
เทศบาล 

หน่วยงานอ่ืน
และประชาชน
รับทราบถึง
บทบาท 

ส านักปลดั 

๙. ใส่ใจงานบริการ
ทะเบียนราษฎร ์

เพื่อปรับปรุง
คุณภาพงาน
บริการให้มีประ
สิทธาภาพและเกิด
ความโปร่งใส 

ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์หรือให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการรับ
บริการ 

ส านักปลดั 

๑๐. ประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บภาษ ี

เพื่อจูงใจ
ประชาชนมาช าระ
ภาษีภายใน
ก าหนด 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การจัดเก็บภาษี
ได้ ร้อยละ ๙๐ 

เทศบาลได้รับ
เงินภาษีตาม
เปูาหมายที่
ก าหนดไว ้

กองคลัง 

๑๑. ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินให้เป็น
ป๎จจุบัน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการส ารวจและ
จัดเก็บภาษี ร้อย
ละ ๑๐๐ 

เทศบาล
สามารถ
จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๒. จ้างท่ีปรึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ 

เพื่อจ้างองค์กร
หรือสถาบันท่ีเป็น
กลางในการ
ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนของผู้มา
รับบริการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

ส านักปลดั 

๑๓. เลือกตั้งของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการ/
จัดการเลือกตั้ง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

ประชาสมัพันธ์รณรงค์
หรือการให้ข้อมลู
ข่าวสารแก้ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหนา้ที่ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกตั้งไม่
น้อยกว่า ๗๐ 

ประชาชน
ทราบถึงสิทธิ
หน้าท่ีและการ
มีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ส านักปลดั 

๑๔. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 

เพื่อใช้ส าหรับการ
อ านวยความ
สะดวกให้
ประชาชน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
จ านวน ๑ เครื่อง ขนาด
ไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ บีที
ยู รวมค่าตดิตั้ง และต้อง
ได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัด
ไฟฟูาเบอร๕์ 

  ๒๘,๐๐๐   ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

สามารถ
อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๕. จัดซื้อเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้า
ออกงาน 

เพื่อใช้ในการ
บันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภณัฑ์ส านักงานเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้าออกงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง  
รองรับลายนิ้วมือ 
๓,๐๐๐ ลายนิ้วมือ 
สามารถบันทึกข้อมูลได้ 
๑๐๐,๐๐๐ รายการ 

  ๙,๗๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

๑๖.  จัดซื้อเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูา 

เพื่อเป็นการ
อ านวยความ
สะดวกกรณไีฟฟูา
ขัดข้อง 

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
เครื่องก าเนิดไฟฟูา 
จ านวน ๑ เครื่อง ขนาด 
ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ 
เป็นเครื่องยนตด์ีเซล 

  ๖๗๐,๐๐๐   ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้มิดต่อ
ราชการและ
ประชาชน
ทั่วไป 

ส านักปลดั 

๑๗. จัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์ 

เพื่อใช้ในการ
บันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๑๐ เครื่อง 
สามารถอ่านและเขียน
ข้อมูลบัตรแบบ
อเนกประสงค์ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได ้

  ๗,๐๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๘. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  จ านวน ๒เครื่อง 
ส าหรับส านักงาน มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก 
(๒ core)  

  ๓๒,๐๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั,
กองคลัง 

๑๙. จัดซื้อล าโพง
กลางแจ้ง 

เพื่อใช้ในกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาล 

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
ล าโพงกลางแจ้งล าโพง
ซับวูฟเฟอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๕ นิ้ว กระสไฟรอง
รับ ๑๒ VDC/๒๔๐ VAC 

  ๑๐,๐๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

๒๐. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที่ ๒ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 
๑ เครื่อง จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว 
มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกน
หลัก (๖core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๓.๒ และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน ๑ 
หน่วย 

  ๓๐,๐๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๑. จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า (๑๘ หน้า/
นาที) 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวด า (๑๘ 
หน้า/นาที)จ านวน ๑ 
เครื่อง  มีความละเอียด
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
๖๐๐x๖๐๐  dpi 

  ๒,๖๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

๒๒. จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟูา 
ขนาด ๘๐๐ VA 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด ๘๐๐ VA  
จ านวน ๑ เครื่องมี
ก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่
น้อยกว่า  ๘๐๐VA 
(๔๘๐Watts) 

  ๒,๕๐๐   มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

รวม ๒๒ โครงการ - - ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๒,๐๖๑,๘๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เทศบาลต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่เข้มแข็งม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและบริการ 
 ๖.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑. ฝึกอบรมหรือทบทวน
สมาชิกอปพร. 

เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/
ทบทวนสมาชิกอปพร.ใน
เขตเทศบาลต าบล 
นาบอน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
สามารถเป็น
ก าลังเสริมให้กับ
ทางราชการ 
ร้อยละ ๖๐ 

มีทักษะความรู้
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ส านักปลดั 

๒. รณรงค์ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อปูองกันและ
ลดการสูญเสยีจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

ตั้งจุดบริการในช่วง ๗ 
วันอันตรายของเทศกาล
ปีใหม่โดยเจ้าหน้าท่ี 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตั้งจุดบริการ 
จ านวน ๑ จุด 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยขณะ
เดินทาง 

ส านักปลดั 

๓. รณรงค์ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อปูองกันและ
ลดการสูญเสยีจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

ตั้งจุดบริการในช่วง ๗ 
วันอันตรายของเทศกาล
สงกรานต์โดยเจ้าหน้าที ่

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตั้งจุดบริการ 
จ านวน ๑ จุด 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยขณะ
เดินทาง 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔. ฝึกอบรมทบทวน
ทีมกู้ชีพ กู้ภัย 
(OTOS) 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทีมกู้ชีพ 
กู้ภัยให้มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรมทบทวนทีม
กู้ชีพ กู้ภัย จ านวน ๑ รุ่น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕ ของ
ผู้เข้ารับอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ทีมกู้ชีพ กู้ภัย
มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

๕. ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น
และสาธารณภัยใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ดับเพลิงเบื้องต้น
ในการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นและสา
ธารณภัย 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการชุมชน 
ผู้น าชุมชน ประชาชน
ทั่วไป 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕ ของ
ผู้เข้ารับอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
ด้านการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

๖. ปูองกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีเกิด
จากสาธารณภยั
ต่างๆ 

ผู้ไดร้ับความเดือดร้อน
จากภัยต่างๆ ไดร้ับการ
ช่วยเหลือทันท่วงที 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ประสบภยั
เบื้องต้น ได้รบั
การช่วยเหลือ
ร้อยละ ๑๐๐ 

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส านักปลดั 

๗. ฝึกซ้อมแผนการ
ดับเพลิง 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ความช านาญใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง
ให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
อปพร. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๕ ของ
ผู้เข้ารับอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องมี
ความพร้อม
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘. สนับสนุนชุด
ปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยภายในชุมชน 

จัดหาชุดเครื่องแบบแต่ง
กายส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

การปฏิบัติงาน
ด้านการ
ปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

๙. จัดซื้อถังน้ า
แบบสเตนเลส 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน
ถังน้ าแบบสเตนเลส 
จ านวน ๑ ใบ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมขา
ตั้ง 

  ๑๕,๐๐๐ 
 

  มีครุภณัฑ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
เพียงพอ 

การปฏิบัติงาน
มี
ประสิทธิภาพ
เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้มิดต่อ
ราชการและ
ประชาชน
ทั่วไป 

ส านักปลดั 

๑๐. สนับสนุนชุด
ปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยภายในชุมชน 

จัดหาชุดเครื่องแบบแต่ง
กายส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

การปฏิบัติงาน
ด้านการ
ปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑๑. ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อปท.ระดับอ าเภอ 

เป็นศูนย์ประสาน
เพื่อปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

- จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์ฯ จ านวน ๑ 
คน เป็นเวลา ๑๒ เดือน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
และวัสดุคอมพิวเตอร์
ฯลฯ ให้กับศูนย ์
- ซ่อมแซมเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ช ารุด 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

เป็นสถานท่ี
กลางในการ
ด าเนินการ
แก้ไขป๎ญหา
ด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั 

รวม ๑๑  โครงการ - - ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลต้าบลนาบอน อ้าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ ์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
สนาม 

จัดซื้ออัฒจันทร์พับเก็บได้และ
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายอัฒจันทร์ 
จ านวน ๒ ชุด  
- อัฒจันทร์พับเก็บได้ ยาว ๔.๕ ม. 
สูง ๕ ช้ัน 
- ระยะยื่นออกจากก าแพงเมื่อกาง
เต็นท์ที่ ๒.๙๐ ม. 
- ระยะยื่นออกจากก าแพงเมื่อพับ
เก็บ ๑.๑๐ ม. 
- จ านวนทางเดิน ๑ ช่อง กว้าง
ช่องละ ๐.๙๐ ม. 
- ชุดอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอัฒจันทร ์
ยกด้วยแม่แรง 
ไฮดรอลิค 

  ๘๐๐,๐๐๐   กอง
การศึกษา 

๒. การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงานส านักงานงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง  
-จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz 
จ านวน ๑ หน่วย 

  ๑๗,๐๐๐   กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ ์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓. การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องเข้าเลม่สันกาวร้อน 
จ านวน ๑ เครื่องส านักงาน
โรงเรียนเทศบาลนาบอน 
-เครื่องเข้าเลม่สันกาวร้อน ระบบ
อัตโนมัต ิ
-เข้าเล่มเอกสารไดต้ั้งแต่ ๑.๕ – 
๔๐ มม. 
-มีสัญญาณไฟโชว์สถานการณ์
ท างาน 
-ระบบบีดช้ินงานท่ีอัดบีบท่ีแน่น
ด้วยเครื่องอัตโนมัต ิ

  ๑๒,๐๐๐   กอง
การศึกษา 

๔. การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

จัดซื้อล าโพงกลางแจ้ง แบบมีล้อ
ลาก จ านวน ๑ ชุด 
-ก าลังขยาย ๓,๕๐๐ W 
-FM/USB/SD Card 
-ช่องเสียบไมค์ ๒ ช่อง 
-เชื่อมต่อบูลทูธ 
-มีล้อลาก 
-ระบบเสียง:๒ CH 
-ขนาดดอกล าโพง :คู่หน้า ๑๕ นิ้ว 

  ๑๓,๐๐๐   กอง
การศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ ์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕. การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร ่

จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอร์ จ านวน ๑ เครื่อง 
-เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
-ใช้LED Panel หรือระบบ DLP 
-ระดับ SVGA และ XGA 
-ขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ าไม่
น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens 

  ๔๒,๕๐๐   กอง
การศึกษา 

๖. การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที 
(ipm) 
-มีชิง่เชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
๕๐ แผ่น 

  ๔,๓๐๐   กอง
การศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ ์ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗. สาธารณสุข ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
กีฬา 

จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟูา จ านวน ๓ เครื่อง 
- ขนาดมอเตอร์ก าลังไมต่่ ากว่า ๓ 
แรงม้า 

  ๒๑๐,๐๐๐   กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

๘. สาธารณสุข ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 
๑ ตู ้
- แบบบานเลื่อนกระจก ๓ ฟุต 
พ่นสีและเคลือบสารปูองกันสนมิ 
บานเลือน ๒ ประตู มือจบั
อะลูมิเนยีมแบบฝ๎งพร้อมกุญแจ
ล็อค 

   ๓,๙๐๐  กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

๙. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหัน
ตีน้ า จ านวน ๑๐ เครื่อง 
- แบบ ๔ ใบพัด ขนาดก าลัง
มอเตอรไ์ฟฟูาไม่น้อยกว่า ๒ 
แรงม้า ไฟ ๓ เฟส 

  ๒๐๐,๐๐๐   กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐. บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) จ านวน ๑ เครื่อง 
- ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๔,๐๐๐ BTU 
รวมค่าตดิตั้ง 
- ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยดัไฟฟูาเบอร์๕ 

  ๒๘,๐๐๐   ส านักปลดั 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒. บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 
- รองรับลายนิ้วมือ ๓,๐๐๐ 
ลายนิ้วมือ 
- สามารถบันทึกข้อมลูได้ 
๑๐๐,๐๐๐ รายการ 

  ๙,๗๐๐   ส านักปลดั 

๑๓. บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

จัดซื้อเครื่องก าเนดิไฟฟูา 
จ านวน ๑ เครื่อง 
- ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ 
กิโลวัตต ์
- เป็นเครื่องยนต์ดเีซล 

  ๖๗๐,๐๐๐   ส านักปลดั 

๑๔. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน ๑๐ 
เครื่อง 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมลู
บัตรแบบอเนกประสงค์ 
- ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได ้

  ๗,๐๐๐   ส านักปลดั 

๑๕. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับส านักงาน จ านวน ๒ 
เครื่อง 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกน
หลัก (๒ core) 

  ๓๒,๐๐๐   ส านักปลดั, 
กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

จัดซื้อล าโพงกลางแจ้ง จ านวน 
๑ เครื่อง 
-ล าโพงซับวูฟเฟอร ์ขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว กระแสไฟ
รองรับ ๑๒ VDC/๒๔๐ VAC 

  ๑๐,๐๐๐   ส านักปลดั 

๑๗. รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อถังน้ าแบบสเตนเลส 
จ านวน ๑ ใบ  
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมขาตั้ง 

  ๑๕,๐๐๐   ส านักปลดั 

๑๘. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ ๒ จ านวน ๑ เครื่อง จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ 
แกนหลัก (๖ core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ และ
มีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน ๑ 
หน่วย 

  ๓๐,๐๐๐   กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
หรือ LED ขาวด า (๑๘ หน้า/
นาที)จ านวน ๑ เครื่อง  มี
ความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐  dpi 

  ๒,๖๐๐   กองคลัง 

๒๐. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อ เครื่องส ารองไฟฟูา 
ขนาด ๘๐๐ VA  จ านวน ๑ 
เครื่อง มีก าลังไฟฟูาด้านนอก
ไม่น้อยกว่า  ๘๐๐VA (๔๘๐ 
Watts) 

  ๒,๕๐๐   ส านักปลดั 

รวม - - ๒,๑๐๕,๖๐๐ ๓,๙๐๐ - - 
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๓  
และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือจังหวัด
นครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๗๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตาม
หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๗๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่ เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเ พ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล             
ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขป๎ญหาให้กับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ป๎ญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
  ๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง ในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓)  ควรเร่ งรัดให้มีการด า เนินโครงการ/กิจกรรม ที่ ตั้ ง ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดป๎ญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


