แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลตาบลนาบอน
อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น เป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ที่กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
พัฒนาและกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบลนาบอน โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนเพื่อให้การพัฒนาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชน
เทศบาลตาบลนาบอน ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และนโยบายการพัฒนา
ของคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลนาบอน อันจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนาที่เกิด
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อเทศบาลในห้วงระยะเวลา ระหว่าง ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี้ เทศบาลตาบลนาบอน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาบอน เพื่อนามาวิเคราะห์ศักยภาพในการ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา เพื่อนามาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาลตาบลนาบอน

สารบัญ
เนื้อหา

หน้า

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑ ด้านกายภาพ
๒ ด้านการเมือง/การปกครอง
๓ ประชากร
๔ สภาพสังคม
๕ ระบบบริการพื้นฐาน
๖ ระบบเศรษฐกิจ
๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘ ทรัพยากรธรรมชาติ
๙ อื่นๆ

๑ – ๑๑
๑
๓
๔
๕
๗
๗
๘
๙
๙

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒ –๔๒

๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผ ๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แบบ ผ ๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ ๐๒/๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา สาหรับโครงการที่เกินศักยภาพ
แบบ ผ ๐๓ บัญชีครุภัณฑ์
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล
๑
๒
๓
๔

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑๒
๓๖
๔๐
๔๓ – ๑๐๐
๔๓
๔๔ – ๑๐๐
๔๔
๔๖
๙๐
๙๒
๑๐๑ – ๑๐๔
๑๐๑
๑๐๑
๑๐๑
๑๐๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
**************************************************

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลตาบลนาบอน ที่ตั้งเลขที่ ๔๑๖ หมู่ ๒ ถนนสายควนไม้แดง-จันดี ตาบลนาบอน อาเภอ
นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๒๐ เว็บไซต์ www.Naboncity.go.th ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๗๕
กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔ ตารางกิโลเมตร มีจานวนหมู่บ้านในเขตพื้ นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๓ หมู่บ้าน คือ
หมู่ ๒,๓,๑๑ จานวน ๑,๑๔๐ หลังคาเรือน มีชุมชนจานวน ๒ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดบนและชุมชนตลาดล่าง
มีอาณาเขตตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๖ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ห่างจากศูนย์กลางรางรถไฟ ตรง กม. ๗๔๒ ตามแนวเขตตั้งฉาก
๑,๐๐๐ เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางรถไฟ ตรง กม. ๗๔๒ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่ง
ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางรางรถไฟ ๑,๐๐๐ เมตร
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึง หลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากศูนย์กลางรางรถไฟ ๑,๐๐๐ เมตร
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านรางรถไฟ ตรง กม. ๗๔๔
ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ งจากจุดศูนย์กลางรางรถไฟ ๑,๐๐๐ เมตร
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบ หลักเขต ที่ ๑
สาหรับแนวเขตการวางผังพัฒนาชุมชนสุขาภิบาลนาบอนในที่นี้ใช้แนวเขตของสุขาภิบาลเดิม
ทั้งหมด ไม่มีการขยายเพิ่ม

๑

๒

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่สูงและเนินเขาต่างๆ สลับกับที่ราบเป็น
บางแห่งและมีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ ๔๐ – ๕๐ เมตร โดยสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน
ปนทรายเหมาะแก่การทาสวนยางพารา เป็นต้น
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปี แบ่งออกเป็น ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่
เดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม
๑.๔ ลักษณะของดิน
สภาพของดิน มีลักษณะเป็นลูกรัง ดินร่วนปนทราย
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลนาบอน แบ่งออกเป็น ๒ ชุมชน มีจานวนหมู่บ้านทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๓ หมู่บ้าน
1,๑๔๐ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม 256๔) ดังนี้
หมู่ที่ ๒ ตลาดนาบอน
มี
๖๙๙ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๓ นาบอนบ้าน
มี
๕๒ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๑๑ ตลาดบน
มี
๓๘๙ ครัวเรือน
2.2 การเลือกตั้ง
การเลื อ กตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลนาบอน ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ. 2๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ แบ่งออกเป็น ๒ เขตการเลือกตั้ง จะมีผู้บริหาร
ท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) จานวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ ๖ คน รวมเป็น 1๒ คน
ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
ข้อมูลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๑. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั้งหมด จานวน ๑,๗๕๕ คน แยกเป็น
๑.๑ จานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จานวน ๑,๓๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๐
๑.๒ จานวนบัตรดีทั้งหมด ๑,๒๕๙ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๒
๑.๓ จานวนบัตรเสียทั้งหมด ๔๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๖
๑.๔ จานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนทั้งหมด จานวน ๑๖ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑
๒. จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด จานวน ๑,๗๕๕ คน แยกเป็น
เขตเลือกตั้งที่ ๑ จานวนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๘๗๘ คน แยกเป็น
- ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจานวน ๖๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๓
- จานวนบัตรดี ๖๒๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๙
- จานวนบัตรเสีย ๑๒ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๗
- จานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ๘ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔
เขตเลือกตั้งที่ ๒ จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๘๗๗ คน แยกเป็น
- ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจานวน ๖๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๗
- จานวนบัตรดี ๖๓๗ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๗
- จานวนบัตรเสีย ๒๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๖
- จานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ๑๘ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๗

๓

๓. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)
- ประชากรในเขตเทศบาล (ข้อมูลเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) จานวน ๒,๒๗๘ คน
- ประชากรอาศัยทะเบียนบ้านกลาง (ข้อมูลเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) จานวน ๑,๑๔๐ คน
- ความหนาแน่นประชากร ๕๗๐ คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่

จานวน
ครัวเรือน

หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๑๑
รวมทั้งสิ้น

๖๙๙
๕๒
๓๘๙
๑,๑๔๐

ชื่อชุมชน
ชุมชนตลาดล่าง
ชุมชนตลาดบน
ชุมชนตลาดบน

ประชากร
ชาย (คน)
๕๖๐
๗๕
๔๘๖
๑,๑๒๑

หญิง (คน)
๖๐๓
๗๑
๔๘๓
๑,๑๕๗

เปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง
หมู่ที่
ชื่อชุมชน
ปี 25๖๑
ปี 256๒
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หมู่ที่ ๒ ชุมชนตลาดล่าง
๖๑๑
๖๕๙
๕๘๗
๖๓๓
หมู่ที่ ๓ ชุมชนตลาดบน
๗๙
๗๕
๗๗
๗๕
หมู่ที่ ๑๑ ชุมชนตลาดบน
๔๙๘
๕๑๓
๔๙๒
๔๙๑
รวม
1,๑๘๘
1,๒๔๗ 1,๑๕๖ 1,๑๙๙
รวมทั้งสิ้น
๒,๔๓๕
๒,๓๕๕
(ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์ฯ เทศบาลตาบลนาบอน)

รวม
๑,๑๖๓
๑๔๖
๙๖๙
๒,๒๗๘

ปี 256๓
ชาย
หญิง
๕๖๐
๖๐๖
๗๕
๗๑
๔๘๕
๔๘๒
1,๑๒๐ 1๑๕๙
๒,๒๗๙

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 256๔)
ช่วงอายุ (ปี)
น้อยกว่า ๑ ปี
๑-๑๐
๑๑-๒๐
๒๑-๓๐
๓๑-๔๐
๔๑-๕๐
๕๑-๖๐
๖๑-๗๐
๗๑-๘๐
๘๑-๙๐
๙๑-๑๐๐
มากกว่า ๑๐๐ ปี
รวมทั้งสิ้น

ชาย
๖
๙๕
๑๔๐
๑๕๕
๑๗๖
๑๘๔
๑๕๗
๑๒๔
๕๕
๒๒
๗
๐
๑,๑๒๑

หญิง
๗
๘๖
๑๒๗
๑๔๗
๑๗๓
๑๕๘
๑๗๖
๑๒๖
๗๘
๔๗
๑๒
๐
๑,๑๕๗

รวม
๑๓
๑๘๑
๒๖๗
๓๐๒
๓๔๙
๓๔๒
๓๓๓
๒๗๐
๑๓๓
๖๙
๑๙
๐
๒,๒๗๘

๔

จานวนประชากรแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
สัญชาติไทย
สัญชาติจีน
สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย
สัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทยจีน
ทุกสัญชาติ

ชาย
๑,๑๐๙
๙
๑๒
๓
๑,๑๒๑

หญิง
๑,๑๔๒
๑๕
๑๕
๐
๑,๑๕๗

รวม
๒,๒๕๑
๒๔
๒๗
๓
๒,๒๗๘

๔. สภาพสังคม
๔.๑ การศึกษา การบริการการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลนาบอน ได้แก่
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (สังกัดท้องถิ่น) จานวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
ที่

ชื่อโรงเรียน

จานวนครูและ
บุคลากร
นักเรียน (คน)
ชาย หญิง รวม

๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ครู
๑
เทศบาลตาบลนาบอน -ผู้ชว่ ยครู
๒
ผู้ดูแลเด็ก
-นักเรียน ๑๘ ๒๐
รวม
๑๘ ๒๓

๑
๓

เฉลี่ยนักเรียน/ห้อง

หมายเหตุ

๑๐/คน/ห้อง

๓๘
๔๒

๒. โรงเรียนอนุบาล (สังกัดท้องถิ่น) จานวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
ที่

ชื่อโรงเรียน

บุคลากร

๑

โรงเรียนเทศบาล
นาบอน

-ครู
-บุคลากร
สนับสนุน
การสอน
-นักเรียน

รวม

จานวนครูและ
นักเรียน (คน)
เฉลี่ยนักเรียน/ห้อง
ชาย หญิง รวม

-

๓
๑

๔๑ ๓๑
๔๑ ๓๕

๓
๑

หมายเหตุ

๒๕/คน/ห้อง

๗๒
๗๖

๕

๓. โรงเรียน (สังกัดเอกชน) จานวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
ที่

๑

ชื่อโรงเรียน

บุคลากร

โรงเรียนสหมิตรบารุง -ครู
-นักเรียน (อนุบาล)
-นักเรียน (ประถมศึกษา)
-นักเรียน (มัธยมศึกษาตอนต้น)
รวม

จานวนครูและนักเรียน
(คน)
ชาย หญิง รวม

หมายเหตุ

๔
๒๓ ๒๗
๖๑ ๗๔ ๑๓๕
๘๕ ๗๓ ๑๕๘
๕๒ ๓๕ ๘๗
๒๐๒ ๒๐๕ ๔๐๗

๔. โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัดท้องถิ่น/สังกัดอื่น) จานวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
ที่

ชื่อโรงเรียน

บุคลากร

๑

ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

-ครูและบุคลากร
-นักศึกษา (ประถมศึกษา)
-นักศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น)
-นักศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

รวม

จานวนครูและนักเรียน
(คน)
ชาย หญิง รวม

๕
๔
๗๗
๘๘
๑๗๔

๕
๒
๓๖
๕๖
๙๙

หมายเหตุ

๑๐
๖
๑๑๓
๑๔๔
๒๗๓

๔.๒ สาธารณสุข
๑. ศูนย์บริการสาธารณสุข
จานวน - แห่ง
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ จะใช้บริการที่โรงพยาบาลนาบอน ซึง่ ตัง้ อยูน่ อกเขตเทศบาล ห่างออกไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ ๘๐๐ เมตร
๒. จานวนผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ปุวยเอดส์ แบ่งเป็นชาย ๒ คน รวมเป็น ๒ คน
๓. จานวนประชากรที่พิการ/ทุพพลภาพทั้งหมด ๗๙ คน
๔. จานวนคนชรา/อายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐ จานวน ๔๒๐ คน แยกเป็น
- ผู้สูงอายุระหว่าง ๖๐ – ๖๙ ปี จานวน ....๒๓๒.... คน
- ผู้สูงอายุระหว่าง ๗๐ – ๗๙ ปี จานวน ....๑๒๐.... คน
- ผู้สูงอายุระหว่าง ๘๐ – ๘๙ ปี จานวน ......๖๐.... คน
- ผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขนึ้ ไป
จานวน ......๘....... คน
(ที่มา : ข้อมูล ณ เดือน ๑๐ มีนาคม ๖๔ พัฒนาชุมชน เทศบาลตาบลนาบอน)

4.3 อาชญากรรม
- ไม่มี
4.4 ยาเสพติด
- ไม่มี
4.5 การสังคมสงเคราะห์
- ไม่มี

๖

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง เทศบาลตาบลนาบอน มีเส้นทางการคมนาคม ติดต่อได้ ๒ เส้นทาง คือ
๕.๑.๑ ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อ ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ ๗๕ กิโลเมตร มีถนนในเขตเทศบาลตามประเภท ดังนี้
๑. ลาดยาง ๔ สาย ได้แก่ ราษฎร์บารุง ๑.ราษฎร์บารุง 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 , ถนนสายซอยบ้านพักตารวจ, ถนนสายซอยหลังสานักงานสหกรณ์นาบอน, ถนน
สายฮุกลีนโตง, ถนนสายข้างสมาคมฟุโจว,ถนนสายโรงฆ่าสัตว์, ถนนสายซอยบ้านโกเส้ง, ถนนสายวัดพิศิษฐ์, ถนน
สายข้างโรงงานทองไทย, ถนนสายเข้าสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาบอน, ถนนสายข้างบ้านนายโกศิน ติณชาติ
อารักษ์ สายทางไปสวนปาล์มหลังฟุโจว และสายทางไปสวนปาล์มหลังวัดพิศิษฐ์อรรถาราม
๓. หินคลุก ๑ สาย ได้แก่ สายแยกเลยโรงงานบริษัททีทีลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จากัด
๕.๑.๒ ทางรถไฟ (สายใต้) ผ่านเขตเทศบาลตาบลนาบอน ระยะทาง ๒ กิโลเมตร มี ๑ สถานี คือ
สถานีรถไฟนาบอน
๕.๒ การไฟฟ้า
-เทศบาลตาบลนาบอน ได้รับการบริการด้านไฟฟูาจากการไฟฟูาส่ ว นภูมิภ าคทุ่งสง และการ
ให้บริการไฟฟูาสาธารณะในเขตเทศบาล มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง
-ชุมชนที่ไฟฟูาเข้าถึง มีจานวน ๒ ชุมชน
จานวนชุมชนที่ไฟฟูาเข้าถึง จานวน ๒ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดบนและชุมชนตลาดล่าง
๕.๓ การประปา
เทศบาลตาบลนาบอน ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคทุ่งสง
โดยจ่ายน้าจากอาเภอทุ่งสงมายังอาเภอนาบอน ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร
๕.๔ โทรศัพท์
เทศบาลตาบลนาบอน ใช้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS,DTAC,TRUE และการสื่อสาร
แห่งประเทศไทย และจานวนหลังคาเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ร้อยละ ๙๙.๙๙
๕.๕ ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
เทศบาลตาบลนาบอน ใช้บริการด้านการสื่อสาร ณ ที่ทาการไปรษณีย์ นาบอน ซึ่งมีอยู่ ๑ แห่ ง
ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดสด
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
เทศบาลตาบลนาบอน มีผลผลิตด้านเกษตรกรรมที่สาคัญ ได้แก่ ยางพารา ในเขตเทศบาลพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ทาการเกษตร เช่น ทาสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนกาแฟ โกโก้ เป็นต้น
๖.๒ การประมง
- ไม่มี
๖.๓ การปศุสัตว์
- ไม่มี
๗

๖.๔ การบริการ
- ตลาดเอกชน/ตลาดนัด
๒
แห่ง
- ร้านขายทอง
๒
ร้าน
- โรงงานน้าดื่ม
๒
แห่ง
- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
๑
ร้าน
- ร้านขายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
๔
แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
๗
แห่ง
- ร้านอาหาร
๗
ร้าน
- แผงลอยขายอาหาร
๖
ร้าน
- ร้านขายของชาและเบ็ดเตล็ด
๓๑ ร้าน
- บริษัทขายรถจักรยานยนต์
๓
แห่ง
- สถานีบริการน้ามัน
๒
แห่ง
- ร้านขายยา
๒
ร้าน
- ร้านขายอะไหล่เครื่องยนต์
๗
ร้าน
- ร้านเสริมสวย
๑๖
ร้าน
- ธนาคาร
๒
แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว
- สระน้าพ่อท่านคล้ายหนองไม้ตาย
๖.๖ อุตสาหกรรม
เทศบาลตาบลนาบอน มีโรงงานอุตสาหกรรม จานวน ๓ โรงงาน ได้แก่ บริษัททองไทยเอเอส จากัด
บริษัทนาบอนรับเบอร์ จากัด และบริษัททีทีลาเทกซ์แอนด์โปรดักส์ จากัด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปยางพาราชนิด
ต่างๆ เช่น โรงงานน้ายางข้น โรงงานยางแผ่นและโรงงานผลิตยางแผ่นอบแห้ง
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
เป็ น การพาณิช ยกรรมเพื่อบริการชุมชนโดยทั่ว ไปประกอบด้ว ย ร้านค้าต่างๆ ซึ่งส่ว นใหญ่เป็น
ร้านค้าขายของชา ขายอาหารเครื่องดื่ม กระจายอยู่ตามริมถนนต่างๆ เนื่องจากยังไม่มีตลาดสดของเทศบาล
นอกจากนี้ ยังมีส ถาบั นด้านการเงิน คือ ธนาคาร จานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๖.๘ แรงงาน
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม โดยอาชีพปลูกยางพารา รองลงมาได้แก่
รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม โดยในเขตเทศบาลยังประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมซี่งเป็นโรงงานแปรรูปยางพารา
ชนิดต่างๆ เช่น โรงงานน้ายางข้น โรงงานยางแผ่นรมควันและโรงงานผลิตยางแผ่นอบแห้ง ซึ่งผลิตและส่งออกไป
จาหน่ายต่างประเทศ ประมาณ ๑๐% ของประเทศ ทารายได้เข้าประเทศไม่ต่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ การนับถือศาสนา
๑. จานวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๕ ศาสนาคริสต์ร้อยละ ๔ และศาสนาอิสลามร้อยละ ๑
๒. ศาสนสถานในเขตเทศบาล
- วัดพิศิษฐ์อรรถถาราม
- ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง
- ศาลเจ้า ๑๐๘ – ๑๐๙
- โบสถ์คริสต์ (คริสตจักรในนาบอน)
- โรงธรรมเซิ่นเต๋อ
- ศาลเจ้าฮุกลีนโตง
- ศาลเจ้าสามพี่น้อง (เสี้ยวปุอปูอ)
๘

๗.๒ ประเพณีและงานประจาปี
ขนบธรรมเนียม ประเพณีประจาถิ่นที่สาคัญ คือ เทศกาลปิดกรีด, เทศกาลตรุษจีน และงาน
ประจาปีศาลเจ้า
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- ขึ้นรูปถังเก็บน้ายาง
- ขนมแปะโอ่ง
- หมี่เหลืองนาบอน
- ขนมแลเปียง (ขนมสินสอด)
- ซาลาเปาสูตรโบราณ
๗.๔ OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ขนมแปะโอ่ง ขนมท้องถิ่นของอาเภอนาบอน ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ผ่านการสืบ
ทอดต่อๆ กันมาจากบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้งรกรากในพื้นที่อาเภอนาบอน โดยยังคงวิธีการผลิต
วัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ แบบโบราณไว้อย่างสมบูรณ์ น่าทึ่งดีเวลาที่ได้เห็นวิธีการอบขนมปังแบบโบราณ นาขนม
ปังเจาะรูตรงกลางแล้วเอาไปแปะไว้ในโอ่งที่มีเตาถ่านอยู่ตรงกลาง พอทาเสร็จแล้วจะไ้ด้ขนมปังที่มีความนุ่มและรส
หวานกาลังดี
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
-จานวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง ๒ แห่ง/สาย
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
-จานวนบ่อบาดาล
๑ แห่ง
๘.๒ ป่าไม้
เป็นพื้นที่ปุาชุมชน
๘.๓ ภูเขา
- ไม่มี
๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ไม่มี
๙. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)
๙.๑ การใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย ประชาชนตั้งบ้านเรือนเกาะกลุ่มกันหนาแน่นรอบๆ สถานีรถไฟนา
บอน ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนและมีการกระจายตัวลงทางด้านใต้จนถึงศูนย์ราชการอาเภอนาบอน
การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ย่านการค้าชุมชนกระจายอยู่ตามริมถนนต่างๆ กิจการค้าส่วน
ใหญ่เป็นร้านขายของชาร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลมีบริษัทซึ่งประกอบกิจการยางแผ่นหลายแห่ง
เช่น บริษัททองไทยเอเอส จากัด บริษัทนาบอนรับเบอร์ จากัดและบริษัททีทีลาเทกซ์แอนด์โปรดักส์ จากัด
การใช้ที่ดินประเภทในชนบทและเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาการเกษตร คือ ทาสวน
ยางพารา ปาล์มน้ามัน พืชเกษตรอื่นๆ เป็นต้น
การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันในเขตเทศบาล
มี ๒ แห่ง คือ สวนหย่อม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรถไฟ และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองไม้ตาย
การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีโรงเรียนเอกชนจานวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนสหมิตรบารุง
ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
๙

การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ในเขตเทศบาลมีดังนี้ คือ วัดพิศิษฐ์อรรถาราม โบสถ์คริสต์
(คริสตจักรในนาบอน) ศาลเจ้าสามพี่น้อง ศาลเจ้า๑๐๘-๑๐๙ ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง โรงธรรมเซิ่นเต๋อ ศาลเจ้าฮุกลีนโตง
การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การใช้ที่ดินประเภทนี้
มีที่ว่าการอาเภอ สถานีตารวจ สานักงานที่ดินอาเภอ สานักงานเกษตรอาเภอ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ที่ทาการไปรษณีย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
พื้นที่จาแนกตามประเภทเอกสารสิทธิ์
โฉนดที่ดิน
๑,๒๖๖ แปลง
๙.๒ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
รถบรรทุกขยะมูลฝอย จานวน ๑
คัน
รถกู้ภัย
๒
คัน
การกาจัดขยะ
-วิธีการเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย
๑. รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ รวม ๑ คัน แยกเป็น
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุ ๖ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณขยะ ๕ ตัน/วัน
๒. ขยะที่เก็บขนได้ จานวน (ประมาณ) ๕ ตัน/วัน
๓. ขยะที่กาจัดได้ จานวน(ประมาณ) ๑๘๐ ตัน/เดือน
กาจัดขยะโดยวิธี  กองบนพื้น
 หมักทาปุ๋ย  กองบนพื้นแล้วเผา
 เผาในเตาเผาขยะ
 ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
 กองในหลุมฝังกลบเป็นครั้งคราว
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลนาบอน

๙.๓ กีฬา/นันทนาการ/พักผ่อน
- สนามกีฬาอเนกประสงค์
จานวน ๒
- สนามฟุตบอล
จานวน ๒
- สนามบาสเกตบอล
จานวน ๓
- สนามตะกร้อ
จานวน ๓
- ห้องสมุดประชาชน
จานวน ๑
- สวนสาธารณะ
จานวน ๒
- สนามเด็กเล่น
จานวน ๒
- สนามเปตอง
จานวน ๒
- สนามกีฬาเทศบาล
จานวน ๑
๙.๔ มวลชนจัดตั้ง
๑) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)
๒) กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
๓) กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคง
ของมนุษย์ (อพม.)
๔) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
จานวน
จานวน
จานวน

๔๕ คน
๑ กลุ่ม
๑ กลุ่ม

จานวน

๑ กลุ่ม

๑๐

๙.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตเทศบาล มี
๑. สถานีตารวจ
จานวน
๒. จานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จานวน
๓. รถดับเพลิง
จานวน
๔. รถยนต์บรรทุกน้า
จานวน
-ขนาดความจุน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร
จานวน
-ขนาดความจุมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร
จานวน
๕. รถกระเช้า (กองช่าง)
จานวน
๖. เครื่องสูบน้า
จานวน
๗. รถบรรทุกดั้ม ๖ ล้อ (กองสาธารณสุขฯ)
จานวน
๘. รถบรรทุกดั้ม ๖ ล้อ พืน้ เรียบ (กองสาธารณสุขฯ) จานวน

๑
๙
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑

แห่ง
คน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
คัน
คัน

ที่มา : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.นาบอน

๑๑

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กาหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทาตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า ”ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
เพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับ การพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศ
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศระยะยาวที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการพั ฒ นา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาของเทศบาลจะต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ พื่ อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สรุปย่อได้ ดังนี้

๑๒

กรอบการพัฒนาระยะยาว
“เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จ ะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญอาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปู องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

๑๓

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่ ก ารเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งยกระดั บ ผลิ ต ภาพการผลิ ต และการใช้ น วั ต กรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญอาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่ งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บ นการแข่งขันที่เป็น ธรรมและรับผิ ดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒ นา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของ
โลก
- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้า เกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและ
ปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆเป็นต้น
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้ อมเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ

๑๔

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญอาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒ นาและสร้ างความมั่น คงให้ ทั่ว ถึงลดความเหลื่ อมล้ าไปสู่ สั งคมที่เ สมอภาคและเป็นธรรมกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญอาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้า งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เ ป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญอาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้าเน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
๑๕

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อมนาหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 โดยการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกัน
กาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่
“ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยัง
ได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์
โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

๑๖

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จานวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิต
ภาพแรงงานไทยก็ยังต่า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการ
บริหารจัดการจึงเป็นข้อจากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพ
คนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการ ไม่สมวัยในเด็ก
ปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาด
งาน ขณะที่ผู้ สู ง อายุ มีปั ญหาสุ ขภาพและมี แนวโน้ มอยู่ค นเดีย วสู ง ขึ้น ครอบครัว มีรู ปแบบที่ ห ลากหลายและ
เปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่
เข้ามาในประเทศไทยผ่ านสั งคมยุ คดิจิ ทัล ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่ส ามารถคัดกรองและเลื อกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต
การพัฒ นาในระยะต่ อ ไปจึ งต้ อ งให้ ความส าคัญ กั บการวางรากฐานการพั ฒ นาคนให้ มีค วาม
สมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒ นาคนไทยในทุกช่ว งวัยให้เป็นคนดีมีสุ ขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยัง
เป็นทุนทางสังคมสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาทาให้สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ทั้งการสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้ที่ทาให้จานวนคนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็
ดีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหาท้าทายในหลาย
ด้าน ทั้งความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริก ารภาครัฐ โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับบริการที่คุณภาพต่ากว่า รวมทั้งข้อจากัดในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหลื่อ มล้าในสังคมไทย
รุนแรงขึ้นได้ อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัยของ ประเทศไทยซึ่งจานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ภาระพึ่งพิงต่อวัย
แรงงานสูงขึ้นจากภาระเลี้ยงดูทั้งเด็กและผู้สูงอายุทาให้มีข้อจากัดในการออมเพื่ออนาคตประกอบกับบางกลุ่มยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและการออม ซึ่งอาจกลายเป็นผู้ สูงวัยที่ยากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงทาให้สามารถ
ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้งห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ขณะที่เดียวกั นเทคโนโลยี
ก็สามารถทาให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่
ต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล้าเป็น
ข้อจากัดต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยจาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการเป็นองค์รวมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และการบริหาร
จัดการภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทยจาเป็นต้องอาศัยการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา
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อาทิ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่จะเป็นช่องทาง
ให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงานได้มีศักยภาพและโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการบริหารจัดการที่ดินให้มีการกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม ปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่จะ
ช่วยกระจายความเจริญและรายได้ไปสู่พื้นที่
สาหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ ได้ให้
ความสาคัญกับการดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่ม
ผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและ
การเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤตต่าง ๆ
การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการนานวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีทั้งจากผลกระทบของ เศรษฐกิจโลกซบ
เซาและข้อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมา
ขยายตั ว ได้สู ง ขึ้น โดยการเร่ งการลงทุ น ในโครงสร้ างพื้น ฐานและระบบโลจิ ส ติก ส์ ต ามแผนที่ ว างไว้ และสร้ า ง
บรรยากาศการลงทุ น ที่จู งใจให้ ภ าคเอกชนขยายการลงทุ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเปูาหมายส าคัญ และ
ขณะเดียวกัน 5 ปีต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายด้านเพื่อวางพื้นฐานให้สามารถพัฒนาต่อยอด
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยการใช้นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดี
เป็นปัจจัยนาในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืนให้ความสาคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเงิน และ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลัง ควบคู่กับการดาเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิ จรายสาขาทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ สาหรับอนาคต
การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเน้นการพัฒนาและใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒ นาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพของฐานการผลิ ตและบริ ก ารเดิ ม รวมทั้ งการต่อ ยอดการผลิ ต และบริ การเดิม โดยใช้ ดิ จิทั ล และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
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นอกจากนั้น จะให้ความสาคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยง
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่
เสรี ขึ้ น การเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขั นให้ กับ วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง การสร้ างสั งคม
ผู้ป ระกอบการที่ผ ลิ ตได้ขายเป็ น โดยพิจ ารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้ บริโ ภคอย่างรวดเร็ว และ
มาตรฐานสากลของสิน ค้าและบริ การที่สู งขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งพัฒ นาระบบและกลไก
ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษา
ฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการดารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวน
มากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ปุาไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และมีความเสี่ยงในการขาด
แคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น จากการเข้าถึงและการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ และชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและ
ภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้น ทาให้ประเทศไทยต้อง เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลั ง ค.ศ.
2015 ซึ่งเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (ค.ศ. 2016-2030) จะส่งผล
กระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับ ที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม เพื่อ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลาย
มิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก ความขัดแย้ งด้านอาณาเขตแบบรั ฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคน
ในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
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ในระยะ 5 ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้าน
ความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะ
สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่สาคัญ
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเปูาประสงค์ที่วางไว้การ
ให้บริการประชาชนยังไม่ ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฏหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการ
ให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยทาให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหา
สาคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้
ประสบผลสาเร็จบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่ง
ภารกิจรับ ผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่ วนกลาง ภูมิภ าค และท้องถิ่นและวางพื้นฐานเพื่อให้ บรรลุ ตามกรอบ
เปูาหมายอนาคตในปี 2579
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสาคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและ
สังคมการกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่อง
ในการด าเนิ น การ และปั ญ หาเชิ ง ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และการบริ ห ารจั ด การการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล ทาให้มีข้อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการ
ขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
และส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่ างเป็น ระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒ นาพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทฺ ธิ ภ าพการด าเนิ น การ สร้ า งความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารพื้ น ฐาน และการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในต่างประเทศ

๒๐

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจาก
ปัจจัยความได้เปรียบพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีสาเร็จรูปจาก
ต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม อีกทั้งความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ได้ส่ งผลให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสั งคมไปทั่ ว โลก โดยประเทศที่ มี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสวีเดน ล้วนเป็นต้ นแบบสาคัญที่แสดงให้เห็น
ว่า หากต้องการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบการดาเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการ
วิจั ย และพั ฒ นาโดยก าหนดประเด็ น วิจั ย ของชาติ ที่ตอบโจทย์การยกระดับ ศักยภาพการผลิ ตของภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนา
นวั ต กรรมที่ ย กระดั บ คุณ ภาพสั ง คมและการดารงชี วิต ของประชาชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ มผู้ สู ง อายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาหน่วยงานทดสอบและ
รับรองมาตรฐานในระดับสากล การดาเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ เพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะ
เป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงใน
อนาคตแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความสาคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวย
ทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสาคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็นเปูาหมายที่
สาคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเปูาหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ
พื้นที่ การดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่
สาคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้
ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน ช่วยลดแรง
กดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา

๒๑

ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทาให้เกิดผลตอบแทนในเชิ ง
เศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็น
ระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ทาให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน สามารถเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดี
นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดาเนิ นการในประเด็นท้าทาย ได้แก่
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สาหรับ
ประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
ให้ ร องรั บการขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตอย่างมีส มดุล และการบริห ารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก การขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
และเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก คิดเสรี
เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่น ๆ
กับมิตรประเทศ และขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกาหนดเป็นแนวทางการดาเนินนโยบายการค้าและการ
ลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกใน
การแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจาก
การเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ กฎระเบียบ ภาครัฐที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปภาค
บริการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น
ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปนับเป็นห้วงเวลาสาคัญที่จะผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและ
ในเชิงสถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนในระดับปฏิบัติ และในแต่ละจุดพื้นที่เชื่อมโยง
ระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งความร่วมมือในการลดการใช้มาตรการ
ที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพตาม
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงข่ายภายในประเทศและการต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียม
ความพร้ อมให้ ประเทศไทยเป็น ประตูไปสู่ ภ าคตะวันตกและตะวันออกเกิดการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิง
กายภาพสู่ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ และชุม ชนตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุน การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเมืองตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจรวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องดาเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกใน
การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia
Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียน
กับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนรวมถึงหุ้นส่วนการพัฒนานอกภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่ นในเรื่อง
ที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ในการที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งของ
ภูมิภาค
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ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่เป็น
วงกว้างขึ้น อาทิความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ ภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic
Partnership: RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค และกลุ่มประเทศ 77 เป็นต้น ที่ต้องสนับสนุน การ
ดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับ และผลักดัน
ให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ เปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ข้อกาหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emission) มาตรฐานด้านการบิน และ
มาตรฐานด้านสิทธิมนุ ษยชนและแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น และเพื่อที่ประเทศไทยจะใช้ความร่ว มมือระหว่าง
ประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความสาคัญกับกลไกที่
สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ ให้ความสาคัญกับ
การดาเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนา
อนุภูมิภาคและภูมิภาค
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของชุมชน และ
เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน
พันธกิจ
๑. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร สัตว์น้าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ามัน) ของ
กลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร
๒. พัฒนาระบบท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามันและ
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก
๓. ส่ งเสริ มการมีส่ว นร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่ว มสร้างกลุ่ มจังหวัดสู่ เมืองสีเขียวที่มีระบบชุมชน
เข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
เป้าประสงค์รวม
๑. สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดด้วย
ระบบการบริหารจัดการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้ามัน) ที่มีประสิทธิภาพ
๒. ยกระดับ กลุ่ มจั ง หวัดภาคใต้ฝั่ งอ่าวไทยให้ เป็นแหล่ งผลิ ต แหล่ งการค้า แหล่ งเรี ยนรู้การพัฒ นา
ยางพาราและปาล์มน้ามันของประเทศ
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท้องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน
๔. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area)
๕. จั ดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้ มีศักยภาพในการรองรับการ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆ ด้าน

๒๓

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม
น้ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (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”
โดยมีคานิยามวิสัยทัศน์ ดังนี้
คานิยามวิสัยทัศน์
คาจากวิสัยทัศน์
หมายถึง
นครแห่งอารยธรรม นครศรี ธ รรมราชเมื อ งที่ มี ค วามหลากหลายทางศาสนา พลเมื อ งอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า ง
เอื้ออาทร มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และมี
ประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน
น่าอยู่น่าเที่ยว
เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริมสุขภาพ
อนามั ย อาหารปลอดภั ย เมื อ งสี เ ขี ย วที่ เ ป็น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เมื อ งพลั ง งานสะอาด
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสาธารณูปโภค
ระบบคมนาคมเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็น
คนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว
การเกษตรและ นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้น
อุตสาหกรรมยั่งยืน การผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้า และระบบชลประทาน รวมทั้งการ
จัดสรรที่ดินทากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์ม
สู่ Smart Farm การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ที่มีความยั่งยืนและ
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร
คู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
พัฒนา พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สู่การ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยคานึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด
๒๔

(๒) พันธกิจ
๒.๑ เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
๒.๒ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
๒.๔ ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการ
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
๒.๕ พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
(๓) จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด
จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และกาหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กาหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด ๓ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว
๓.๒ เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว
๓.๓ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้
(๔) วัตถุประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนา
๔.๑ เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ
๔.๒ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
๔.๓ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๔.๔ ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดาเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔.๕ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
(๕) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
๕.๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
๕.๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕.๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๕ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
๕.๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๒๕

ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายปี
วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนา
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. เพิ่มรายได้จาก
๑.๑ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล ๓๔,๖๗๕ ๓๘,๘๐๗ ๓๙,๑๙๕ ๓๙,๕๘๖ ๓๙,๙๘๑ ๔๐,๓๘๐ ๔๐,๗๘๓
การเกษตรและ
รวมด้านเกษตรของจังหวัด ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
อุตสาหกรรม โดย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ ต่อปี
ควบคู่กับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ
๑๔,๔๖๕ ๑๕,๕๗๙
๒. เพิ่มรายได้จากการ ๑.๒ รายได้จากการ
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
ล้
า
นบาท
ล้
า
นบาท
ท่องเที่ยว
ท่องเทีย่ วเพิ่มขึ้น ร้อยละ
๑๕ ต่อปี
๓.ทรัพยากรธรรมชาติ ๓.๑ ร้อยละของพื้นที่สี
๐.๐๒ ๐.๐๘
๒
๒
๒
๒
๒
และสิ่งแวดล้อมได้รับ เขียวเพิ่มขึ้น
การจัดการอย่างมี
๓.๒ ร้อยละของขยะมูล
N/A ๓๘.๐๔ ๔๔.๘๔ ๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
ประสิทธิภาพและ
ฝอยที่นากลับมาใช้
ยั่งยืน
ประโยชน์ ร้อยละ ๓๐
๓.๓ ร้อยละของการใช้
๑.๐๘ ๒.๗๖
๓
๓
๓
๓
๓
พลังงานลดลง ร้อยละ ๓
๔. ประชาชนยึดหลัก ๔.๑ ดัชนีชวี้ ัดคุณภาพชีวิต ๑๓๘
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
ธรรมะในการดาเนิน และความสุขมวลรวมของ
ชีวิต และมีคุณภาพ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ปีละ
ชีวิตที่ดีขึ้น
๒๓ หมู่บ้าน
๕. ศิลปวัฒนธรรม
๕.๑ ระดับความสาเร็จ
ระดับ ระดับ *ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
และประเพณีมีการสืบ ของการดาเนินงาน
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
สานอย่างต่อเนื่อง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง
* พิจ ารณาจากระดับความสาเร็ จ ของการดาเนินงานด้านศิล ปวัฒ นธรรมและประเพณี ปลู กฝังให้ ประชาชน
รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของทุก
องค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม
ระดับคะแนน ๑ จัดประชุมเพื่อรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กาหนดเป็น
แผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐และกาหนด
เปูาหมายที่ชัดเจนของตัวชี้วัดผลสาเร็จต่างๆ
ระดับคะแนน ๒ ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
ระดับคะแนน ๓ มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
ระดับคะแนน ๔ สรุปประเมินผลสาเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ได้อย่างชัดเจน
พร้อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม
ระดับคะแนน ๕ จัดประชุมสัมมนาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เ กี่ยวข้อง และสามารถกาหนด
แนวทางการสร้ างความยั่ งยืนด้านศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี เพื่อเสนอผู้บริห ารกาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป

๒๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา
๑.๑ เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ท่องเที่ยวเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม
สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
๒.๑ เป็นเมืองเกษตร
สุขภาพ เกษตร
คุณภาพ เกษตร
นวัตกรรม ท่องเที่ยว
เกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ได้รับ
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายปี
เป้าหมายรวม ๕ ปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒.๑.๑ จานวนผลิตภัณฑ์
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
ที่เกิดจากการใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรม/๑
๒.๑.๒ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
N/A
N/A
๑๐
๑๕
๒๐
๒๕
๒๕
ของรายได้จากผลิตภัณฑ์
ที่ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม/ร้อยละ ๒๕
๒.๑.๓ จานวนแหล่งน้า
๑๓
๑๐
๒๗
๑๓
๙
๙
๙
ของชุมชนที่เพิ่มขึ้น/๔๕
๒.๑.๔ ร้อยละของแปลง/ ๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
ฟาร์มที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมและผ่านการ
รับรองมาตรฐาน (GAP)
ร้อยละ ๘๐
๒.๑.๕ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
๔
๔
๔
๔
๔
๔
๔
ของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา/
ร้อยละ ๒๐
๒.๑.๖ มูลค่าการลงทุน ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ๑,๙๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๑๐๐ ๒,๒๐๐
ของภาคอุตสาหกรรม/ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
๒,๒๐๐ ล้านบาท

๒๗

๓. กลยุทธ์
๓.๑ พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล
(Global Marketing)
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้า ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง
๓.๓ พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต
การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร
๓.๕ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้า
ทางการเกษตร
๓.๖ ส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดให้พัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและเป็น
อุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา
๑.๑ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
๑.๒ แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
๑.๓ เพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายปี
เป้าประสงค์
เป้าหมายรวม ๕ ปี
เชิงยุทธศาสตร์
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒.๑ เพิ่มรายได้จาก ๒.๑.๑ ร้อยละของรายได้ ๑๔,๔๖๕ ๑๕,๕๗๙ ๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
ล้
า
นบาท
ล้
า
นบาท
การท่องเที่ยว
จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น/ร้อยละ ๑๕
๒.๒ แหล่งท่องเที่ยว ๒.๒.๑ จานวนแหล่ง
๓
๒
๒
๒
๒
๒
๒
ได้รับการพัฒนาให้ ท่องเที่ยวได้รับการ
ได้มาตรฐาน
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน/
๑๐ แห่ง
๒.๓ เพิ่มจานวน
๒.๓.๑ ร้อยละของ
๓.๘๑ ๓.๗๕ ๖.๗๔
๗
๘
๙
๑๐
นักท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น/ร้อยละ ๑๐

๒๘

๓. กลยุทธ์
๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
ที่ได้มาตรฐาน
๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ
ศักยภาพการแข่งขัน ในตลาดการท่องเที่ยว
๓.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ
“นครแห่งธรรม”
๓.๔ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ของบุคลากรท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน
เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
๓.๕ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา
๑.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ น้า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน
๑.๒ การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด
๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายปี
เป้าหมายรวม ๕ ปี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒.๑.๑ ร้อยละของพื้นที่สี ๐.๐๒ ๐.๐๘
๒
๒
๒
๒
๒
เขียวเพิ่มขึ้น/ร้อยละ ๒
๒.๑.๒ ร้อยละของขยะ
N/A ๓๘.๐๔ ๔๔.๘๔ ๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
มูลฝอยที่นากลับมาใช้
ประโยชน์/ร้อยละ ๓๐
๒.๑.๓ จานวนของ
๒๐
๒๕
๒๙
๓๒
๓๘
๔๐
๔๐
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
ภัยพิบัติ/๔๐
๒.๒ การจัดการพลังงาน ๒.๒.๑ ร้อยละของการใช้ ๑.๐๘ ๒.๗๖
๓
๓
๓
๓
๓
อย่างมีประสิทธิภาพและ พลังงานลดลง/ร้อยละ ๓
ใช้อย่างประหยัด
๒.๒.๒ การใช้พลังงาน
N/A
N/A
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
ทดแทนเพิ่มขึ้น/๘๐ toe
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติ
น้า สิ่งแวดล้อม ได้รับ
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้
อย่างยั่งยืน

๒๙

๓. กลยุทธ์
๓.๑ พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๓.๒ อนุรักษ์ ปูองกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด
๓.๓ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้า และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และเสริมสร้างความสารถในการพัฒนาสู่เมืองแห่งพลังงานทดแทน และ
การประหยัดพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา
๑.๑ ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
๑.๒ การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา
๑.๓ ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
๒.๑ ประชาชนได้รับ
สวัสดิการพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข
๒.๒ การศึกษามีคุณภาพ
ทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา

๒.๓ ชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด/
เป้าหมายรวม ๕ ปี
๒.๑.๑ ดัชนีความมั่นคง
ของมนุษย์/๙๕

ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๘๐
๘๐
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕
๙๕

๒.๒.๑ ค่าเฉลี่ยคะแนน ๓๕.๘๒ ๓๔.๖๔
O-net ม.๓/๖๐
๒.๒.๒ ปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕๐ N/A
ของคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประเทศ/๙.๗
๒.๓.๑ ร้อยละของชุมชน ๓๐
๓๕
เข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/
ร้อยละ ๖๐

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๙.๑

๙.๔

๙.๕

๙.๖

๙.๗

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๓๐

๓. กลยุทธ์
๓.๑ พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชน
อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๒ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข
๓.๓ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน
สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง”
๓.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้”
๓.๕ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างงาน สร้างอาชีพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.๖ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา
๑.๑ สังคมปลอดยาเสพติด
๑.๒ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายปี
เป้าหมายรวม ๕ ปี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒.๑.๑ ร้อยละของ
๒๕
๓๐
๓๕
๔๐
๔๕
๕๐
๕๕
หมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะ
ปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน/ร้อยละ ๕๕
๒.๒ ประชาชนมีความ ๒.๒.๑ อัตราการลดลง
๘๐
๘๐
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕
๙๕
ปลอดภัยในชีวิตและ
ของคดีอาชญากรรมทุก
ทรัพย์สิน และมีคุณภาพ ประเภท/ร้อยละ ๙๕
ชีวิตที่ดี
๒.๒.๒ อัตราการลดลง
๗๕
๗๕
๗๕
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕
การเกิดอุบัติเหตุ/ร้อยละ
๙๕
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
๒.๑ สังคมปลอดยาเสพ
ติด

๓. กลยุทธ์
๓.๑ จัดให้มีการปูองกัน ปราบปราม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
๓.๒ พัฒนาสร้างระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ
(Smart City) ทางด้าน Smart Living ในด้านการเป็นเมืองปลอดภัย (Safe City) และด้านสิ่งแวดล้อม

๓๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑. วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา
๑.๑ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
๒. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/
เป้าประสงค์
เป้าหมายรวม ๕ ปี
เชิงยุทธศาสตร์
๒.๑ ศิลปวัฒนธรรมและ ๒.๑ ระดับความสาเร็จ
ประเพณีมีการสืบสาน ของการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบสานอย่าง
ต่อเนื่อง/ระดับ ๕

ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายรายปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ระดับ ระดับ *ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๓. กลยุทธ์
๓.๑ พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาแผ่นดิน ให้มีความยั่งยืน
สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ชุมชนและจังหวัด
๓.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
* พิจ ารณาจากระดับความสาเร็ จ ของการดาเนินงานด้านศิล ปวัฒ นธรรมและประเพณี ปลู กฝังให้ ประชาชน
รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเน้นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของทุก
องค์กรอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วม
ระดับคะแนน ๑ จัดประชุมเพื่อรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กาหนดเป็น
แผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐และกาหนด
เปูาหมายที่ชัดเจนของตัวชี้วัดผลสาเร็จต่างๆ
ระดับคะแนน ๒ ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
ระดับคะแนน ๓ มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่ดาเนินการได้ครบถ้วน
ระดับคะแนน ๔ สรุปประเมินผลสาเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ได้อย่างชัดเจน
พร้อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาพรวม
ระดับคะแนน ๕ จัดประชุมสัมมนาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง และสามารถกาหนด
แนวทางการสร้ างความยั่ งยืนด้านศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี เพื่อเสนอผู้บริห ารกาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต่อไป

๓๒

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์ “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธ รรมราช (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชดาริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธ รรมราชและภารกิจ ๖ ด้าน ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้ นตอนการ
กระจายอานาจฯ มาตรา ๓๒(๑) รวมทั้งได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ
๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายเกษตรกร
๒. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
๓. ส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน
๔. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
๖. ฟื้ น ฟู พั ฒ นาทรั พ ยากรเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว บุ ค ลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสาคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาค
เศรษฐกิจชุมชน
๙. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายการพัฒนา
๑. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและไดรับประโยชน์มากขึ้น
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้
๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสาคั ญกับการเพิ่ม
มูลค่า การค้า การลงทุนของจังหวัด

๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
พันธกิจ
๑. ฟื้นฟูพื้นที่และระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต้นน้าและลุ่มน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้าแล้งและน้าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการน้าเสีย
๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
๔. ส่งเสริมการดารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างเพียงพอและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่
จะส่ งผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิ ทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อัน ตราย ขยะอิเล็กทรอนิ กส์ ขยะติดเชื้อ ส่ งเสริมให้ มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ เกิดการลดและคัดแยกขยะ
ในแหล่งกาเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกาจัดขยะ แบบรวม
ศูนย์
๖. เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิภ าพในการกาจั ด บ าบัด มลพิ ษ ทั้ งด้า นวิช าการ บุ คลากร และสร้า ง
จิตสานึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด
๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทาแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาปกปูองระบบนิเวศที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมีความสมดุล เชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
๒. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุก
ด้าน
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบสนั บ สนุ น การจั ด ทาหลั ก สู ต รท้ องถิ่ น ส่ ง เสริ มให้ เ ยาวชน ประชาชน ใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน
๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
๕. พัฒนาบุคลากรและสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก)
ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล
๓๔

๖. ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจานวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
๗. ควบคุมการแพร่ ร ะบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝูาระวัง
ปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
๘. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙. พัฒ นาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลั งกายและเล่ นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
๑๐. ส่งเสริมการทานุบารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น พัฒนา
ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก
๑๑. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
๑๒. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
ชุมชน การจัดทาแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
๒. ประชาชนได้รั บ สวัส ดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย
๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุ ขภาพ
ลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
๑. พัฒนาเส้ นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ทั่วถึง
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
เป้าหมายการพัฒนา
๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ
ระบบขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
๑. รณรงค์ส ร้ างกระบวนการเรียนรู้ ปลู กฝั งจิตส านึก ค่านิยมตามหลั กการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสานึก
ธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชนประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน
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๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการ
ทางานเพือ่ อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๓. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น สนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล กลางและระบบการติ ด ตาม
ประเมินผล
๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการพัฒนา
๑. ประชาชนมีจิตสานักที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน
๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ
พัฒนา
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 คูระบายน้า เครื่องจราจร ขยายพื้นที่บริการ
ด้านประปา ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและทั่วถึงทุกแหล่งชุมชน
ของเทศบาล
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้
๓. ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษาที่ดีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสารอย่างต่อเนื่อง
๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สภาพแวดล้อมดีปลอดภัยจากมลพิษและแหล่งน้า คูคลองใส
สะอาด
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
มากขึ้นได้รับการบริการที่สะดวกและเป็นธรรม
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๒.๔ ตัวชี้วัด
๑. จานวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆที่เทศบาลจัดให้มีขึ้นในแต่ละปี
๒. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
๓. ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถสืบสารถึงลูกหลาน
๔. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความเป็นปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น สภาพแวดล้อมปลอดมลพิษ
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น เทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๒.๕ ค่าเป้าหมาย
๑. เทศบาลดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๐
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๗๐
๓. ประชาชนได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐
๔. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ ๙๐
๕. ผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ จานวน ๑๐๐ คน
๖. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและเทศบาลมีผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖๐
๒.๖ กลยุทธ์
๑. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
๒. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทาการเกษตร
๓. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา
๕. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
๖. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
๗. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
๘. ปูองกัน บาบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
๙. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
๑๑. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว
๑๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๔. ส่งเสริมให้ประชาชนนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
๑๕. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
๑๖. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของเทศบาลภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จาเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) พั ฒ นาระบบการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมส าคั ญ ทางศาสนา อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) กาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน
๕) เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลนาบอน มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมดังนี้
๑.
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
๒๐ ปี
ที่ 1
ที่ ๒
ที่ ๓
ที่ ๔
ที่ ๕

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ยุทธศาสตร์
ที่ ๑
1
ยุทธศาสตร์
ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ที่ 2
ยุทธศาสตร์
ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ที่ 4

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

ยุทธศาสตร์
ที่ 5

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

ยุทธศาสตร์
ที่ 2

ยุทธศาสตร์
ที่ 6

ยุทธศาสตร์
ที่ 7

ยุทธศาสตร์
ที่ 8

ยุทธศาสตร์
ที่ 5

ยุทธศาสตร์
ที่ 4

ยุทธศาสตร์
ที่ 2
๒##2

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓
333

ยุทธศาสตร์
ที่ 4
๔%%4

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕
55

ยุทธศาสตร์
ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ที่ 1

ยุทธศาสตร์
ที่ ๒
##2
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลได้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
เทศบาลต าบลนาบอนได้ ใ ช้ แ ผนพั ฒ นาเทศบาลเป็ น กรอบในการก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ของเทศบาล ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวก็ล้วนแล้วแต่มาจากการจัดทาประชาคมของประชาชน ในรูปแบบของประชาคม
เมืองซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนทั้งสิ้น ประกอบกับงบประมาณที่เทศบาลตาบลนาบอนมีอยู่อย่างจากัดสามารถ
จัดสรรทรั พ ยากรอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล นาไปสู่ ก ารแก้ ไขปัญ หาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
นอกจากนั้ นได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒ นาในปัจจุบัน และโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลนาบอน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังนี้
จุดเด่น หรือจุดแข็ง ( S : Strength)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

การคมนาคมสะดวก
ระบบสาธารณูปโภคการไฟฟูา ประปามีความสะดวกครบครัน
กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีการทางานในระบบของเครือข่าย
ประชากรมีรายได้สูงจากแหล่งผลิตทางการเกษตรและเกษตรกรรม
มีระบบการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและโทรคมนาคมสะดวก
ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๗. ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย
๘. สภาเทศบาลตาบลนาบอนสามารถออกเทศบัญญัติได้เองภายใต้กรอบกฎหมาย
๙. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดทาแผนการทางานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น
๑๐. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน
๑๑. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเองทาให้คล่องตัวในการบริหารงาน
๑๒. พื้นที่ขนาดเล็กง่ายต่อการบริหารและดูแลอย่างทั่วถึง
๑๓. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
๑๔. มีปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
๑๕. ครัวเรือนมีรายได้สูง ทาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๑๖. มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมานาน เช่น วันสาคัญทางศาสนา ประเพณีปิดกรีด งาน
ประจาปีศาลเจ้า เป็นต้น
๑๗. ชุมชนมีความเข้มแข็ง
จุดอ่อน ( W : Weakness)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พื้นที่ในการพัฒนามีจานวนน้อยเพียง ๔ ตารางกิโลเมตรไม่สามารถที่จะขยับขยายการพัฒนาได้ต่อเนื่อง
ปัญหาราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่า เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ
ลักษณะพื้นที่ประสบปัญหาด้านการลงทุนและการลงทุนทางเศรษฐกิจมีน้อย
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ปิดกิจการลง เนื่องจากภาวะอื่นๆ ทาให้เกิดปัญหาว่างงาน
แรงงานในพื้นที่จานวนมาก อพยพไปทางานที่อื่นและมีแรงงานต่างด้าวมากกว่าคนในชุมชน
๔๐

๖. ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ในการสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเป็นสินค้าประจาตาบล
๗. การรักษาพยาบาลในเขตพื้นที่ยังมีเครื่องมือที่ล้าสมัย บุคลากรทางการแพทย์มีจานวนน้อย แพทย์เฉพาะ
ทางมีจานวนน้อย
๘. ความต้องการและคาดหวังของประชาชนต่อเทศบาลตาบลนาบอนมีสูง แต่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ตอบสนองได้น้อย
๙. คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการดารงชีวิตประจาวันในอัตรา
เพิ่มขึ้น
๑๐. พื้นที่เทศบาลตาบลนาบอนไม่มีรถโดยสารประจาทางสัญจรผ่าน ทาให้การเดินทางไม่สะดวกและประชาชน
จานวนมากใช้รถส่วนตัวในการสัญจร
๑๑. มีระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ จานวนมาก ทาให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
๑๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
๑๓. การจัดทาประชาคมแต่ละครั้ง ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย เนื่องจากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง
ตามที่ประชาชนต้องการ
๑๔. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เช่น งานด้านชุมชน งานด้านกฎหมายที่ประชาชนจะ
ได้รับทราบเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น
๑๕. การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมมีน้อย
๑๖. การจัดทาแผนพัฒนาไม่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์กร เนื่องจากการคานึงถึงความ
ต้องการของชุมชนที่เสนอโครงการเพื่อต้องการให้เทศบาลดาเนินการมีจานวนหลายโครงการ
๑๗. แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง
๑๘. การรวมกลุ่ม หรือองค์กรชุมชนในบางกลุ่มยังขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน
๑๙. การพนัน,ยาเสพติด
๒๐. ประชากรในพื้นที่ยังขาดน้าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค
๒๑. ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ยังคงเป็นระบบปิด เนื่องจากเป็นอาเภอเล็กๆ ยังไม่มีห้างสรรพสินค้า หรือ
ศูนย์การค้า
โอกาสของชุมชน ( O : Opportunity)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอานาจฯ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
การกระจายอานาจเอื้อต่อการบริหารงาน
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ขนาดใหญ่
มีสถานศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัธยมตอนต้น ศูนย์การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ เพื่อ
เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้ส่งบุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาในพื้นที่
๖. มีแหล่งศาสนาในเขตพื้นที่ สาหรับใช้เป็นแหล่งเสริมสร้าง วัฒนธรรม ประเพณีของเยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่
๗. มีโรงพยาบาลใกล้เขตพื้นที่
๘. มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประกอบอาชีพ
๙. เป็นแหล่งเกษตรกรรม
๑๐. ประชาชนมีความสนใจด้านการเมืองการบริหารเพิ่มขึ้น
๑๑. แหล่งคมนาคมสะดวก
๑๒. มีการจัดประชาคม เพื่อนาความต้องการจากประชาชนมาจัดทาโครงการ/กิจกรรม หรือสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
๔๑

๑๓. พื้นที่เทศบาลตาบลนาบอนมีสินค้าเกษตรที่สาคัญและนิยมปลูก มีราคาสูงขึ้น
เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน เป็นต้น
๑๔. เป็นแหล่งวัตถุดิบการผลิตยางพาราและส่งไม้ยางพารา
๑๕. การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองมีลักษณะต่อเนื่อง
๑๖. สถาบันการเงินให้โอกาสในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง
ขนาดย่อยและวิสาหกิจชุมชน
๑๗. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
อุปสรรค (T : Theat)
๑. เทศบาลตาบลนาบอนมีงบประมาณจากัดในการพัฒนาท้องถิ่น
๒. อานาจหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจบางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
๓. ภาวะเศรษฐกิจทาให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า
๔. ภัยธรรมชาติจากฤดูฝนและฤดูแล้ง
๕. โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ประสบภัยอื่นๆ
๖. ประชาชนจานวนมากใช้เวลาว่างโดยการเล่นการพนันทาให้มีหนี้สิน
๗. ผู้ปกครองปกปูองลูกจากการใช้สารเสพติด
๘. มีแหล่งระบาดของยาเสพติด เช่น กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มวัยรุ่น ฯลฯ
๙. สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีราคาสูงขึ้น
๑๐. ปัญหาแทรกแทรงด้านการเมือง
๑๑. การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาลมีความล่าช้า เช่น เงินสงเคราะห์เบี้ย
ชีพผู้สูงอายุ คนชรา เอดส์ อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ทาให้งบประมาณของเทศบาลมีไม่เพียงพอที่จะ
ดาเนินการในโครงการที่สาคัญอื่น
๑๒. โครงสร้างพื้นฐานหลายอย่าง ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นทาให้การดาเนินการด้านต่างๆ
เป็นไปด้วยความล่าช้า ใช้งบประมาณสูง เช่น การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
๑๓. โครงการ/กิจกรรมบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากติดขัดด้วย
ระเบียบกฎหมาย
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น ได้ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลตาบลนาบอน สรุปผลวิเคราะห์จากการประชุม
ประชาคม เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ออกเป็น ๘ กลุ่ม ได้ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านแหล่งน้า
๓. ด้านเศรษฐกิจ
๔. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ด้านสังคม
๖. ด้านสาธารณสุขฯ
๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. ด้านการเมืองและการบริหาร
๔๒

ส่วนที่ ๓ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๓. ด้านการศึกษา กีฬาศาสนาและ
วัฒนธรรม
๔. ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน
๕. ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๖. ด้านการเมือง การบริหารและ
บริการ

รวม

แผนงาน

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
บริการชุมชนและสังคม บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
บริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริหารทั่วไป
๒ ด้าน

รักษาความสงบภายใน
๘ แผนงาน

หน่วยงาน
หน่วย
รับผิดชอบหลัก งานสนับ
สนุน
กองช่าง
กองการศึกษา
สานักปลัด
สานักปลัด
กองการศึกษา
สานักปลัด
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สานักปลัด

เทศบาลตาบลนาบอน

ที่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์
ด้าน

สานักปลัด,
กองคลัง
สานักปลัด
๕ สานัก/กอง

๔๓

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
รวม
๓. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๓.๒ แผนงานการศึกษา
๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม
๔. ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และ
ชุมชน
๔.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
รวม

๒๐

๑๒,๑๕๔,๐๐๐

๒

๒,๗๕๐,๐๐๐

๓
๒๓

๕๘๙,๐๐๐
๑๒,๗๔๓,๐๐๐

๒
๔

๒๐๐,๐๐๐
๒,๙๕๐,๐๐๐

๒
๒

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๒
๒

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๒
๒

๓

๔๐๐,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๓

๙
๒๑
๑๑

๓๕๐,๐๐๐
๑,๘๓๒,๓๐๐
๗๑๕,๐๐๐

๙
๒๑
๑๑

๓๕๐,๐๐๐
๑,๘๓๒,๓๐๐
๗๑๕,๐๐๐

๙
๒๑
๑๑

๓๕๐,๐๐๐
๑,๘๓๒,๓๐๐
๗๑๕,๐๐๐

๔๑

๓,๒๙๗,๓๐๐

๔๑

๓,๒๙๗,๓๐๐

๔๑

๖

๒๘๐,๐๐๐

๖

๒๘๐,๐๐๐

๖

๒๘๐,๐๐๐

๖

๒๘๐,๐๐๐

รวม ๕ ปี
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๗๐
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๙
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๘
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๗
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๖
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์

๒๒

๑๔,๙๐๔,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๑๑
๓๓

๑,๓๘๙,๐๐๐
๑๖,๒๙๓,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๑๕

๑,๒๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓

๔๐๐,๐๐๐

๑๕

๑,๒๐๐,๐๐๐

๙
๒๑
๑๑

๓๕๐,๐๐๐
๑,๘๓๒,๓๐๐
๗๑๕,๐๐๐

๙
๒๑
๑๑

๓๕๐,๐๐๐
๑,๘๓๒,๓๐๐
๗๑๕,๐๐๐

๔๕
๑๐๕
๕๕

๑,๗๕๐,๐๐๐
๙,๑๖๑,๕๐๐
๓,๕๗๕,๐๐๐

๓,๒๙๗,๓๐๐

๔๑

๓,๒๙๗,๓๐๐

๔๑

๓,๒๙๗,๓๐๐

๒๐๕

๑๔,๔๘๖,๕๐๐

๖

๒๘๐,๐๐๐

๖

๒๘๐,๐๐๐

๖

๒๘๐,๐๐๐

๓๐

๑,๔๐๐,๐๐๐

๖

๒๘๐,๐๐๐

๖

๒๘๐,๐๐๐

๖

๒๘๐,๐๐๐

๓๐

๑,๔๐๐,๐๐๐
| ๔๔

๕. ด้านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
๕.๒ แผนงานเคหะและ
ชุมชน
รวม
๖. ด้านการเมือง การ
บริหารและบริการ
๖.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
๖.๒ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
๖.๓ แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕๗๐
งบประมาณ
(บาท)

รวม ๕ ปี
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๙
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๘
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๗
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ปี ๒๕๖๖
งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

แบบ ผ.๐๑

๗
๒

๓๑๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐

๗
๒

๓๑๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐

๗
๓

๓๑๐,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐

๗
๒

๓๑๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐

๗
๒

๓๑๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐

๓๕
๑๑

๑,๕๕๐,๐๐๐
๑,๓๐๐,๐๐๐

๙

๕๔๐,๐๐๐

๙

๕๔๐,๐๐๐

๑๐

๓,๐๔๐,๐๐๐

๙

๕๔๐,๐๐๐

๙

๕๔๐,๐๐๐

๔๖

๕,๒๐๐,๐๐๐

๒

๓๕,๐๐๐

๒

๓๕,๐๐๐

๒

๓๕,๐๐๐

๒

๓๕,๐๐๐

๒

๓๕,๐๐๐

๑๐

๑๗๕,๐๐๐

๙

๑,๔๓๐,๐๐๐

๙

๑,๔๓๐,๐๐๐

๙

๑,๔๓๐,๐๐๐

๙

๑,๔๓๐,๐๐๐

๙

๑,๔๓๐,๐๐๐

๔๕

๗,๑๕๐,๐๐๐

๗

๔๑๐,๐๐๐

๗

๔๑๐,๐๐๐

๗

๔๑๐,๐๐๐

๗

๔๑๐,๐๐๐

๗

๔๑๐,๐๐๐

๓๕

๒,๐๕๐,๐๐๐

๑๘
๑๐๐

๑,๘๗๕,๐๐๐
๑๙,๑๓๕,๓๐๐

๑๘
๘๑

๑,๘๗๕,๐๐๐
๙,๓๔๒,๓๐๐

๑๘
๘๐

๑,๘๗๕,๐๐๐
๙,๐๙๒,๓๐๐

๑๘
๗๙

๑,๘๗๕,๐๐๐
๖,๕๙๒,๓๐๐

๑๘
๗๙

๑,๘๗๕,๐๐๐
๖,๕๙๒,๓๐๐

๙๐
๔๑๙

๙,๓๗๕,๐๐๐
๕๐,๗๕๔,๕๐๐

| ๔๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่
1. โครงการปรับปรุง
เส้นแบ่งช่องจราจร
ถนนภายในเขต
เทศบาลตาบล
นาบอน

เพื่อปูองกันอันตราย
ให้กับประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไป – มา

2. โครงการก่อสร้างรั้ว เพื่อปูองกัน
พร้อมประตูรอบที่ตั้ง ทรัพย์สินของทาง
อาคารโรงยิมเนเซียม ราชการ
และอาคารฟิตเนส
เทศบาลตาบล
นาบอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พื้นที่ตีเส้นจราจรสีขาวไม่
น้อยกว่า 990.90 ตร.ม.
ตีเส้นจราจรสีเหลืองไม่น้อย
กว่า 133.10 ตร.ม. หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
1,124 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาล
ตาบลนาบอนกาหนด)
พื้นที่ดาเนินการ ความยาว
รั้วไม่น้อยกว่า 296.00
เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.80
เมตร ประตูกว้างไม่น้อยกว่า
6.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า
1.60 เมตร จานวน 2
บาน ความยาวรวมรอบ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 เมตร
(ตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาล
ตาบลนาบอนกาหนด)

๒๕๖6
(บาท)
460,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

-

1,250,000

-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนน

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและปูองกัน
บุคคลภายนอกเข้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

| ๔๖

แบบ ผ.02
โครงการ
ที่
๓. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมทาง
เท้า สายเทศบาล 10

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖6
(บาท)
เพื่ออานวยความ
ขนาดผิวทางจราจรกว้าง 330,000
สะดวกให้กับ
3.00 เมตร หนา 0.15
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง เมตร ความยาวรวมไม่
สัญจรไป – มา
น้อยกว่า 126.80
เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 380.40
ตร.ม. พร้อมงานทางเท้า
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
26.00 ตร.ม. (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
ตาบลนาบอนกาหนด)
ก่อสร้างคูระบายน้า
คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๔
เมตร ยาว ๑๐.๖๐
เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตาบลนาบอน

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๔. โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้า คสล.
ถนนสายเทศบาล ๓

เพือ่ ปูองกันน้าท่วม

35,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ ลดความ
เสียหายแก่ส่วน
ราชการ

กองช่าง

๕. โครงการก่อสร้างหอถัง
สูงเก็บน้า บริเวณบ่อ
บาดาลเทศบาลตาบล
นาบอน (ข้าง
สาธารณสุข)

เพื่อเก็บน้าไว้ใช้ในช่วง ก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้า ๔๓๐,๐๐๐
ฤดูแล้งและใช้ใน
ขนาดกว้าง 3.00 –
กิจการงานปูองกันฯ 5.00 เมตร ยาว 3.005.00 เมตร สูง 6.00
เมตร พร้อมถังน้าสแตน
เลสและอุปกรณ์ติดตั้ง
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลนาบอน

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อให้ความสะดวก
แก่ประชาชน

กองช่าง

| ๔๗

แบบ ผ.02
โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๕๖6
(บาท)
3,300,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

220,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ปูองกันอันตราย
ให้กับเด็กอนุบาล

กองช่าง

๘. โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้มีพื้นที่ในการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 1,500,000
อเนกประสงค์โรงเรียน ใช้งานสะดวกมาก ยาว 16.00 เมตร ตาม
เทศบาลนาบอน
ขึ้น
แบบแปลนแผนผัง
เทศบาลตาบลนาบอน

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย
สาหรับเด็กและ
ผู้ปกครอง

กองช่าง

๙. โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้า คสล. เลียบ
ถนนสายเทศบาล 12

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ช่วยปูองกันความ
เสียหายได้ดีขึ้น

กองช่าง

ที่
๖. โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นน้าปูองกันน้าเซาะ
ตลิ่งเลียบริมคลอง
ลาร่อน (เพิ่มเติม)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปูองกันน้าเซาะ
ตลิ่ง

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร
สูงเฉลี่ย 2.00 – 3.00
เมตร ระยะทางยาว
368 เมตร (รวม 2 ฝั่ง)
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลนาบอน

๗. โครงการปรับปรุงรั้ว
เพื่อปูองกันอันตราย
EAZY-FENSE TYPE
ให้กับเด็กอนุบาล
DD บริเวณด้านข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นรั้ว
คอนกรีต

ระยะทางยาว 75.50
เมตร สูง 2.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลนาบอน

เพื่อให้การระบายน้า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วไม่
ท่วมขัง

ก่อสร้างคูระบายน้า
ขนาดกว้าง 0.80 เมตร
ลึก 0.40 – 0.70
เมตร ยาวประมาณ
186 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตาบล
นาบอน

580,000

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของ
เพื่อปูองกันน้าเซาะ
ความพึงพอใจ ตลิง่
ของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

| ๔๘

แบบ ผ.02
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐. โครงการก่อสร้าง
อาคารคอนกรีต (ชั้น
เดียวอเนกประสงค์)
บริเวณพื้นที่ดินของ
เทศบาลตาบลนาบอน
(หลังสมาคมฟุโจว)

เพื่อสาหรับไว้เก็บ
วัสดุอุปกรณ์ของใช้
และอื่น ๆ ของ
เทศบาลตาบล
นาบอน

ขนาดกว้าง 15.00
เมตร ยาว 20.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลนาบอน

๑๑. โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นน้าเซาะตลิ่งเลียบ
ริมคลองลาร่อน
บริเวณหลังที่ว่าการ
อาเภอนาบอน
(เพิม่ เติม)

เพื่อปูองกันน้าเซาะ
ตลิ่ง

ระยะทาง 24.00 เมตร
สูง 3.00 เมตร ตาม
แบบแปลนผังเทศบาล
ตาบลนาบอน

๒๕๖6
(บาท)
-

400,000

1๒. โครงการปรับปรุงต่อ เพื่อให้ปูองกัน
1. งานรั้วโปร่ง
1,800,000
เติมอาคารศูนย์พัฒนา อันตรายให้กับเด็ก ๆ 2. งานรั้วทึบ
เด็กเล็ก
3. งานรางระบายน้า
4. งานปรับ Slope และ
ดาดปูน

งบประมาณ
๒๕๖7
๒๕๖8
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
0.1KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ใช้สาหรับไว้เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ของใช้และ
อื่น ๆ ของเทศบาล
ตาบลนาบอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อลดปัญหาน้า
เซาะตลิ่งริมคลอง

กองช่าง

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย
สาหรับเด็กและ
ผู้ปกครอง

กองช่าง

| ๔๙

แบบ ผ.02
โครงการ
ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1๓. โครงการปรับปรุงต่อ เพื่อให้มีพื้นที่ใน 1. ทางเชื่อมระหว่างอาคาร
เติมอาคารศูนย์พัฒนา การใช้งานได้
2. งานลานจอดรถ
เด็กเล็ก (เพิ่มเติม)
สะดวกมากขึ้น 3. งานทางเท้าบล็อก
คอนกรีต
4. งานปรับเกลี่ยพื้นที่
5. ปรับปรุงปูอมยามเป็น
ปูายโรงเรียน
6. งานลาดจอดรถหน้า
อาคารใหม่
7. งานลานจอดรถหน้า
โรงเรียน

๒๕๖6
(บาท)
1,300,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
0.1KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัย
สาหรับเด็กและ
ผู้ปกครอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

๑๔. โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้า ถนนสาย
เทศบาล ๑ ซอย 1
ต่อจากของเดิม

เพื่อระบายน้า ก่อสร้างคูระบายน้า ขนาด
ให้เป็นไปอย่างมี กว้าง 0.90 เมตร ยาว 7
ประสิทธิภาพ
เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 – 0.90 เมตร

25,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อให้ความมั่นคง
และปลอดภัยแก่
ประชาชน

กองช่าง

๑๕. โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟูาบริเวณ
ถนนสาธารณะในเขต
เทศบาลตาบลนาบอน

เพื่อให้เกิดความ เปลี่ยนโคมไฟ LED
สวยงามและมี ไม่นอ้ ยกว่า 50 w
แสงสว่าง
เพียงพอกับ
ประชาชนที่ใช้
สัญจรไป – มา

500,000

-

-

-

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพือ่ ให้ความมั่นคง
และปลอดภัยแก่
ประชาชน

กองช่าง

| ๕๐

แบบ ผ.02
โครงการ
ที่
๑๖. โครงการติดตั้งหลังคา
ค ลุ ม ท า ง ขึ้ น – ล ง
พร้ อ มเหล็ ก ดั ด และ
ราวบั น ไดอาคารฟิ ต
เนสเทศบาลต าบล
นาบอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕66
(บาท)
เพื่อปูองกันฝนและ -หลั ง คาคลุ ม ขนาดกว้ า ง 250,000
แสงแดดตรงทาง 2.25 เมตร ยาว 14.50
ขึ้นลงบันได
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
32.63 ตรม.
-เหล็ ก ดั ด หน้ า ต่ า ง ขนาด
2.99 x1.25 เมตร จานวน
4 บาน
-เ ห ล็ ก ดั ด ป ร ะ ตู ข น า ด
3.90 x2.10 เมตร จานวน
1 บาน
-เ ห ล็ ก ดั ด ป ร ะ ตู ข น า ด
3.20 x2.10 เมตร จานวน
1 บาน
- บานครอบช่ อ งห้ อ งน้ า
ขนาด 1.15 x 0.40 เมตร
จานวน 3 ช่อง
- บานครอบช่ อ งห้ อ งน้ า
ขนาด 0.60 x 0.40 เมตร
จานวน 2 ช่อง
- ราวบันไดตาข่าย S6 โครง
เคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 50
x 50 มม. ความยาวไม่น้อย
กว่า 8.20 เมตร

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เพื่อลดความ
เสียหายแก่ส่วน
ราชการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

| ๕๑

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1๗ โครงการติดตั้ง
ผนังกระจก
วงกบอลูมิเนียม
พร้อมบานประตู
ของโรงเรียน
เทศบาลนาบอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖6
(บาท)
35,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล นาบอน
เกิดความปลอดภัย
ร้อยละ 85

เด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
นาบอน
มีความปลอดภัย

กองการศึกษา

เพื่อปูองกันไม่ให้เด็ก
นักเรียนวิ่งออกจาก
ตัวอาคารเรียน และ
ปูองกันไม่ให้
บุคคลภายนอกเข้า
มาในตัวอาคารโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
1๘ โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงอาคาร
อาคารเรียน
เรียนให้อยู่ในสภาพ
ศพด. ทต.นาบอน ที่พร้อมใช้งานได้ดี
ปลอดภัยจาก
อันตรายที่จะเกิด
ขึ้นกับเด็กปฐมวัย
ครู ผู้ปกครอง
บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชน

ติดตั้งผนังกระจก
วงกบอลูมิเนียม พร้อม
บานประตู พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 11.50 ตรม.
(รายละเอียดตามแบบที่
ทต.นาบอน กาหนด)
- ปรับปรุงฝูาเพดานรอบ
อาคาร ศพด.
ทต.นาบอน พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 550 ตรม.
- หลังคาทางเข้าหน้า
อาคารเรียนด้านหลัง
ศพด.ทต.นาบอน จานวน
2 จุด พื้นที่ไม่น้อยกว่า
71.50 ตรม

440,000

-

-

-

-

ร้อยละความพึง
พอใจของ ครู เด็ก
ปฐมวัย ผู้ปกครอง

มีอาคารที่มสี ภาพที่
แข็งแรงปลอดภัย
และสมบูรณ์พร้อม
ใช้งานได้อย่างดีต่อ
เด็กปฐมวัย ครู
ผู้ปกครอง
บุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชน

กอง
การศึกษา

1๙ โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน
ศพด.ทต.นาบอน
(เพิ่มเติม)

- ปรับปรุงประตูทางเข้า
ด้านหน้า กรอบบาน
อลูมิเนียมพร้อมช่อง
กระจกขนาด
2.60*3.60 เมตร
จานวน 1 ชุด
- ทาสีอาคารเรียนใหม่
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,848
ตรม.(ตามแบบแปลนที่
ทต.นาบอนกาหนด)

400,000

-

-

-

-

ร้อยละความพึง
พอใจของเด็ก
ปฐมวัย ครู
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน

ศพด.ทต.
นาบอน มีอาคาร
เรียนมีสภาพที่ดี
แข็งแรง น่าเรียนรู้
มีบรรยากาศที่ดี
สวยงามเหมาะ
ต่อการจัดการเรียน
การสอนให้กับเด็ก
ปฐมวัย

กอง
การศึกษา

เพื่อปรับปรุง
อาคารของศพด.ทต.
นาบอนให้มีความ
คงทน ปลอดภัยและ
สวยงามพร้อมที่ใช้
งานด้านบริการ
แก่เด็กปฐมวัย ครู
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน

| ๕๒

แบบ ผ.๐2
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๐

โครงการติดตั้ง
ราวระเบียงพร้อม
ประตูสแตนเลส
อาคารเรียน
ด้านหลังของ
ศพด.ทต.นาบอน

เพื่อไม่ให้เด็กออก
มาวิ่งเล่นนอกอาคาร
เรียนและเป็นการเพิ่ม
ความปลอดภัยให้แก่
เด็ก

ราวระเบียงพร้อมประตู
สแตนเลส ความยาว
ไม่น้อยกว่า 27.15
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่ ทต.นาบอน
กาหนด)

๒๑

โครงการติดตั้ง
กระจกอาคาร
ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพ Fitness
ทต.นาบอน

เพื่อช่วยให้สมาชิก
ที่มาออกกาลังกายเห็น
ท่าออกกาลังกายของ
ตัวเองว่าถูกต้อง
หรือไม่ และสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของ
รูปร่างที่ดีขึ้น

ติดตั้งกระจก จานวน
2 บาน
-กระจกบานใหญ่
ความยาว 4.60 เมตร
ความสูง 2.50 เมตร
-กระจกบานเล็ก
ความยาว 2.60 เมตร
ความสูง 2.50 เมตร

๒๕๖6
(บาท)
70,000

29,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

๒๕70
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็กปฐมวัยของ
ศพด.ทต.
นาบอนมีความ
ปลอดภัยร้อยละ
85
สมาชิกที่มาออก
กาลังกายเห็นท่า
ออกกาลังกายที่
ถูกต้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
เด็กมีความปลอดภัย
กอง
มากยิ่งขึ้น
การศึกษา
เพิ่มความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ปกครอง

สมาชิกที่มาออก
กาลังกายเห็นท่า
ออกกาลังกายของ
ตัวเองว่าถูกต้อง
หรือไม่ และสังเกต
การเปลีย่ นแปลง
ของรูปร่างที่ดีขึ้น

กอง
การศึกษา

| ๕๓

แบบ ผ.๐2
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่
๒๒

โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตไร้
สาย อาคารศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ
fitness เทศบาล
ตาบลนาบอนและ
อาคารโรง
ยิมเนเซียม
เอนกประสงค์
เทศบาลตาบล
นาบอน

เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ผู้มาใช้บริการและ
เชื่อมต่อกับระบบ
กล้องวงจรปิดอาคาร
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
fitness เทศบาลตาบล
นาบอนและอาคารโรง
ยิมเนเซียม
เอนกประสงค์เทศบาล
ตาบลนาบอน

รวม

๒๒ โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย

-

๒๕๖6
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๑๒,๑๕๔,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐

-

-

๒๕70
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
ผู้มาใช้บริการ
ผู้ใช้บริการได้ใช้
กอง
มีอินเตอร์ใช้และ อินเตอร์อย่างทั่วถึง
การศึกษา
สามารถเชื่อมต่อ และเป็นประโยชน์
กับกล้องวงจรปิด ในการดูแลทรัพย์สิน
อาคารศูนย์ส่งเสริม ของทางราชการ
สุขภาพ fitness
เทศบาลตาบล
นาบอนและอาคาร
โรงยิมเนเซียม
เอนกประสงค์
เทศบาลตาบล
นาบอน
-

-

-

| ๕๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่
๑ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ศพด.ทต.
นาบอน

เพื่อให้การใช้พื้นที่
ต่าง ๆ ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
มีความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมสวยงาม
เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดี
สนับสนุนการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ติดตั้งหญ้าเทียมรอบ
สนามเด็กเล่นและ
รอบหน้าเสาธง พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 210 ตรม.
- งานติดตั้งราวสแตน
เลสความยาวไม่น้อยกว่า
2.75 ม. สูง 0.70 ม.
และประตูทางเข้า
สแตนเลส ยาว 2.70 ม.
สูง 0.70 ม.
- จัดสวนหย่อมบริเวณ
ปูาย ศพด.ทต.นาบอน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
740 ตรม.
- เปลี่ยนฝาบ่อพักน้า
ขนาด 0.60*0.70 ม.
(ตามแบบแปลนของ
ทต.นาบอน กาหนด)
จานวน 14 ฝา

๒๕๖6
(บาท)
389,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
เด็กปฐมวัย ครู
ผู้ปกครอง
และ ชุมชน

เด็กปฐมวัยได้ใช้
พื้นที่ต่าง ๆ ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ มี
ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมสวยงาม
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
สนับสนุนการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

| ๕๕

แบบ ผ.02
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖6
(บาท)
100,000

๒๕๖7
(บาท)
100,000

งบประมาณ
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

๒.

โครงการขยายเขต
ไฟฟูาในเขตเทศบาล
ตาบลนาบอน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายด้าน
สาธารณูปการ

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอาเภอทุ่งสงใน
การขยายเขตไฟฟูาใน
เขตเทศบาลตาบล
นาบอน

๓.

โครงการขยายเขต
ประปาภูมิภาคในเขต
เทศบาลตาบลนาบอน

เพื่อให้ประชาชนจะ
ได้มีน้าสะอาดใช้
อุปโภค – บริโภค

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอาเภอทุ่งสงใน
การขยายเขตประปาใน
เขตเทศบาลตาบล
นาบอน

100,000

100,000

100,000

100,000

รวม

๓ โครงการ

-

-

๕๘๙,000

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕70
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อให้ความมั่นคง
และปลอดภัยแก่
ประชาชน

100,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

เพื่อความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

-

-

-

| ๕๖

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๑. โครงการส่งเสริมและ
ฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุน
อาชีพให้แก่
ประชาชนเพื่อให้มี
ความรู้ความ
ชานาญสามารถ
นาไปประกอบ
อาชีพและส่งเสริม
อาชีพ
๒. โครงการร้านค้าชุมชน เพื่อให้มีสถานที่
จาหน่ายสินค้าของ
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการอบรมและฝึก
อาชีพให้แก่กลุ่ม
ประชาชนที่มีความสนใจ
ให้สามารถมีรายได้
เพียงพอกับรายจ่าย

จัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อ
จาหน่ายสินค้า

๒๕๖๖
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรูส้ ามารถ
นาไปประกอบ
อาชีพได้

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอาชีพมี
ความรู้ในการ
ประกอบ
อาชีพสร้าง
งานและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ครอบครัว
สามารถใช้
เป็นสถานที่
จาหน่ายสินค้า
ของชุมชน

ผู้เข้าร่วมมีการ
จาหน่ายสินค้า
ของชุมชน
จานวนไม่น้อย
กว่า ๒๕ คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

| ๕๗

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓.

โครงการพัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
และผู้นาชุมชน

เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์

จัดฝึกอบรมและหรือ
ทัศนศึกษาดูงานแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
คณะกรรมการชุมชน
ผู้นาชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รวม

๓ โครงการ

-

-

๒๕๖๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ มีความรู้
เพิ่มขึ้น

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดู
งานได้รับ
ความรู้นามา
ปฏิบัติงาน
และพัฒนา
ท้องถิ่นของ
ตนเอง
-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

| ๕๘

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑. โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญของชาติ งาน
รัฐพิธีตามนโยบาย
ของรัฐบาล จังหวัด
และอาเภอ

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติและส่งเสริม
ให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิน
ทูนพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติและงานรัฐพิธีตา่ งๆ
หรือนโยบายของรัฐบาล
จังหวัดและอาเภอ

๒. โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว
(๒๘ กรกฎาคม)

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติและส่งเสริม
ให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิน
ทูนพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
ร่วมกับอาเภอนาบอน
และหน่วยงานต่างๆ

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐
คน

ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล
จังหวัดและ
อาเภอ
ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐
คน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

| ๕๙

แบบ ผ.๐2
ที่
๓.

๔.

๕.

โครงการ
โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินี
(๓ มิถุนายน)

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิน
ทูนพระมหากษัตริย์
โครงการวันเฉลิม เพื่อส่งเสริมการจัด
พระชนมพรรษา กิจกรรมวันสาคัญ
สมเด็จพระบรม
ของชาติและ
ราชชนนีพันปี
ส่งเสริมให้
หลวง และวันแม่ ประชาชนได้
แห่งชาติ (๑๒
แสดงออกถึงความ
สิงหาคม)
จงรักภักดีและเทิน
ทูนพระมหากษัตริย์
โครงการวันคล้าย เพื่อส่งเสริมการจัด
วันสวรรคตของ
กิจกรรมวันสาคัญ
พระบาทสมเด็จ
ของชาติและ
พระบรมชนกาธิ ส่งเสริมให้
เบศร มหาภูมิพล ประชาชนได้
อดุลยเดชมหาราช แสดงออกถึงความ
บรมนาถบพิตร
จงรักภักดีและเทิน
(๑๓ ตุลาคม)
ทูนพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี ร่วมกับ
อาเภอนาบอนและ
หน่วยงานต่างๆ

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

25๗๐
(บาท)
๕๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่
แห่งชาติ ร่วมกับ
อาเภอนาบอนและ
หน่วยงานต่างๆ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมวันคล้าย
สวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตรร่วมกับอาเภอ
นาบอนและหน่วยงาน
ต่างๆ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐
คน

ข้าราชการ
และประชาชน
ทุกหมู่เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี

๕๐,๐๐๐

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐
คน

ข้าราชการ
และประชาชน
ทุกหมู่เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี

สานักปลัด

๕๐,๐๐๐

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐
คน

ข้าราชการ
และประชาชน
ทุกหมู่เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี

สานักปลัด

| ๖๐

แบบ ผ.๐2
ที่
๖.

๗.

๘.

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐
คน

ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่
เหล่าได้น้อม
ราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาท
สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
ประชาชนได้
รับทราบ
บทบาทและ
หน้าที่ของ
เทศบาล

โครงการวันคล้าย
วันพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ
(๕ ธันวาคม)
โครงการจัดงาน
รัฐพิธวี ัน
ปิยมหาราช
(๒๓ ตุลาคม)

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและเทิน
ทูนพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมพระบรมราช
สมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ ร่วมกับ
อาเภอนาบอนและ
หน่วยงานต่างๆ

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติและน้อม
ราลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

จัดงานรัฐพิธีวัน
ปิยมหราช ร่วมกับ
อาเภอนาบอนร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๕๐๐
คน

โครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

เพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
บทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลแก่
ประชาชน

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย ในวันที่ ๑๘
มีนาคม ของทุกปี

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๕๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

| ๖๑

แบบ ผ.๐2

ที่

โครงการ

๙.

โครงการจัดงาน
วันเทศบาล

รวม

๙ โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
บทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลแก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล ในวันที่ ๒๔
เมษายน ของทุกปี

๒๕๖๖
(บาท)
๑๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๑๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า ๑๐๐
คน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนได้
รับทราบ
บทบาทและ
หน้าที่ของ
เทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

| ๖๒

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๒ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

๑ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
๑.๑ เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน
๑.๒ โครงการ
อาหารกลางวัน
สาหรับเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบล
นาบอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมให้
จัดหาอาหารกลางวัน
นักเรียนได้รับ
ให้นักเรียนตลอด
ประทานอาหารครบ ปีงบประมาณ
ทั้ง ๕ หมู่และมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ในศูนย์พัฒนาฯ
ได้รับประทาน
อาหารครบทั้ง ๕
หมู่และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

จัดหาอาหารกลางวัน
ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
นาบอนครบทุกคน

๒๕๖6
(บาท)
๔00,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,๐๐๐ 400,๐๐๐ 400,๐๐๐

245,๐๐๐

245,๐๐๐

245,๐๐๐

245,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕70
(บาท)
400,๐๐๐ ร้อยละชองนักเรียน
ที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

245,๐๐๐ เด็กปฐมวัยได้
รับประทานอาหาร
กลางวันร้อยละ
๑๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
นักเรียนมีสุขภาพ
โรงเรียน
ร่างกายที่แข็งแรง
เทศบาล
มีอาหารกลางวัน
นาบอน
รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ
เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
มีอาหารกลางวัน
รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

ศพด.ทต.
นาบอน

| ๖๓

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ
๑.3 เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

1.๔ เงินอุดหนุน
สาหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น
สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑) ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยและนักเรียน
ได้รับอาหารเสริม
(นม) ที่มีคุณภาพ
ตลอดปีการศึกษา

เพื่อปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของ อปท.และ
สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น

2) ค่าใช้จ่าย
เพื่อให้โรงเรียน
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน เทศบาลนาบอน
มีระบบอินเตอร์เน็ต
ที่ครอบคลุมทุกจุด
เป็นแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลให้แก่ครู
นักเรียน และ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดอาหารเสริม (นม)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕66
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๑๒,000 ๓๑๒,000 ๓๑๒,000 ๓๑๒,000

๒๕70
(บาท)
๓๑๒,000

ให้กับเด็กปฐมวัย เป็น
เงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท

- จัดอาหารเสริม (นม)
ให้กับนักเรียน จานวน
๒๖๐ วัน เป็นเงิน
๒๐๘,๐๐๐ บาท
จัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลนาบอน

-ระบบ Asymmetric
Digital Subscriber
Line:ADSL จานวน
9,600 บาท
-ระบบ Wireless
Fidlity:WiFi จานวน
๗,๒00 บาท

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ร้อยละของนักเรียนที่ เด็กปฐมวัยและ
ได้รับประทานอาหาร นักเรียนมีสุขภาพ
เสริม (นม)
ร่างกายที่แข็งแรง
มีน้าหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

มีหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานฯจานวน
หลักสูตร

โรงเรียนเทศบาล
นาบอนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ได้
มาตรฐาน

โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

๑๖,๘00

๑๖,๘00

๑๖,๘00

๑๖,๘00

๑๖,๘00

โรงเรียนเทศบาล
นาบอนมีระบบ
อินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมพื้นที่
ของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล
นาบอนมีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ของโรงเรียน

โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

| ๖๔

แบบ ผ.๐2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖6
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

๒๕70
(บาท)
100,000

3) ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน

เพื่อพัฒนาและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ปรับปรุงห้องสมุด
เช่น จัดซื้อหนังสือ จัดซื้อ
ของโรงเรียนให้มี
วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
ความหลากหลายใน
การค้นคว้าหาความรู้

4) ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน

เพื่อพัฒนาแหล่ง
จัดตั้งและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน เรียนรู้ในโรงเรียน
ให้มีความหลากหลาย
และเพียงพอต่อ
จานวนนักเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

5) ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์การปูองกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่นักเรียนถึง
โทษของยาเสพติด
และผลกระทบที่มี
ผลกระทบที่มีต่อ
ตนเอง,ครอบครัว,
ชุมชน,สังคมและ
ประเทศชาติ

21,000

21,000

21,000

21,000

จัดอบรมและจัด
นิทรรศการเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติดให้แก่นักเรียน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

ร้อยละของความ
พึงพอใจ

ห้องสมุดของโรงเรียน
มีความหลากหลาย
ทางวิชาการ

50,000

ร้อยละของผลการ
ดาเนินกิจกรรม

โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนา
และส่งเสริม
พัฒนาการของ
นักเรียน

โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

21,000

จัดอบรมอย่างน้อยปี นักเรียนและ
ละ 1 ครั้ง
ผู้ปกครองมีความรู้
และความเข้าใจและ
ตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพติด

โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

| ๖๕

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖6
(บาท)
12,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
12,000
12,000

๒๕70
(บาท)
12,000

ส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การอ่าน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละของผลการ
ดาเนินกิจกรรม

นักเรียนมีความสนใจ
และมีนสิ ัยรักการอ่าน
มากขึ้น

โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

บุคลากร ในสังกัด
ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่
กองการศึกษา
เกีย่ วข้องเข้ารับการ
ที่รับผิดชอบงานด้าน อบรม
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน กีฬา
และนันทนาการ มี
การพัฒนาศักยภาพ
ในหน้าที่มากยิ่งขึ้น

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

บุคลากร ในสังกัด
กองการศึกษา
ที่รับผิดชอบงาน
ด้านกิจกรรมพัฒนา
เด็ก และเยาวชน
กีฬา และ
นันทนาการ ได้รับ
การอบรมร้อยละ
100

บุคลากร ในสังกัด
กองการศึกษาที่เข้า
รับการอบรม
มีความรู้ เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

6) ค่าใช้จ่ายในการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งครูเข้าร่วมอบรมตามที่
พัฒนาข้าราชการครู ของครูให้มีความเป็น กรมฯ กาหนด อย่างน้อย
ของโรงเรียน
มืออาชีพ
20ชม./ปี
เทศบาลนาบอน
7) โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาสาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่าน
ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
8) โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาสาหรับ
โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลที่
รับผิดชอบงานด้าน
กิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน กีฬา
และนันทนาการ

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีนสิ ัย
รักการอ่าน จัดหา
สื่อ/หนังสือเพื่อ
ส่งเสริมรัก
การอ่าน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของครูทเี่ ข้า ครูมีศักยภาพและ
ร่วมอบรมอย่างน้อย มีความเป็นมืออาชีพ
20 ชม./ปี
ในการบริหารจัดการ
โรงเรียน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

| ๖๖

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ
9) โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษาสาหรับ
ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม
สัมมนา
“การจัดระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัย
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
2561”และ “การ
จัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
2561”

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งครูและ
บุคลากรในสังกัด
กองการศึกษา
ที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
เข้ารับการอบรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- “การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ปฐมวัย ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
2561” จานวน
๑๑,๐๐๐ บาท

๒๕๖6
(บาท)
๔๔,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๔,000
๔๔,000
๔๔,000

๒๕70
(บาท)
๔๔,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครูและบุคลากร
ในสังกัดกอง
การศึกษา ที่
รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ
ได้รับการอบรม
ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากร ใน
สังกัดกองการศึกษา
มีความรู้ในด้านงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
2561” เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

-“การจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.
2561” จานวน
๓๓,๐๐๐ บาท

| ๖๗

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่
นักเรียน ดังนี้
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
-ค่าหนังสือเรียน
-ค่าจัดการเรียน
การสอน
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

๒๕๖6
(บาท)
283,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
(บาท)
(บาท)
283,000 283,000

๒๕๖9
(บาท)
283,000

๒๕70
(บาท)
283,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนร้อยละ
100 ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ

นักเรียนได้รับ
การศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนนักเรียนให้
ได้ รั บ การศึ กษาการ
ขั้นพื้นฐาน

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
เด็กปฐมวัย

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ จัดกิจกรรมส่งเสริม
รู้จักการดูแลรักษา สุขภาพอนามัยของเด็ก
สุขภาพอนามัยอย่าง ปฐมวัย
ถูกต้องโดยผ่าน
ผู้ปกครอง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
ร้อยละ100 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
ได้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

ศพด.ทต.
นาบอน

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา
สาหรับกิจกรรมการ
จัดหน่วยการจัด
ประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อให้ครูได้จัด
กิจกรรมตามหน่วย
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ จานวน
40 หน่วย

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

มีการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ที่
หลากหลายตาม
หลักสูตร

เด็กมีพัฒนาการดี ทั้ง
4 ด้านและครูได้จัด
กิจกรรมตามหน่วยได้
ครบทุกหน่วย

ศพด.ทต.
นาบอน

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อฯ
สาหรับจัดกิจกรรมในแต่
ละหน่วยให้แก่เด็ก
ปฐมวัย

| ๖๘

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖6
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

๒๕70
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของผลการ
ดาเนินกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
นักเรียนโรงเรียน
โรงเรียน
เทศบาลนาบอนได้มี
เทศบาล
ความรู้และความ
นาบอน
เข้าใจและกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม
1. นักเรียนมี
กอง
พัฒนาการทั้ง
การศึกษา
4 ด้านเหมาะสม
ตามวัย
2. นักเรียนมี
ความสามารถกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย
3. นักเรียนได้
แสดงออกถึง
ความสามารถของ
ตนเอง

5

โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนตามวัย

เพื่อสนับสนุนการจัด จัดกิจกรรมและ
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ สนับสนุนกิจกรรม
สาหรับเด็ก
ในวันสาคัญต่าง ๆ

6

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

1. เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4
ด้าน
2. เพื่อส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการ
สาหรับนักเรียน
3. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของ
นักเรียนในระดับ
ภาคใต้

นานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคใต้

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

ส่งนักเรียนเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

7

โครงการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา
(ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาสาหรับ
บริหารจัดการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซื้อวัสดุการศึกษา

85,000

85,000

85,000

85,000

85,000

จัดซื้อสื่อการเรียน ได้ดาเนินการจัดซื้อ
การสอนปีการศึกษา วัสดุการศึกษาตาม
ละ 1 ครั้ง
ความต้องการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.ทต.
นาบอน

| ๖๙

แบบ ผ.๐2
ที่
8

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งครูเข้าร่วมอบรม
ค่าใช้จ่ายในการ
ของข้าราชการครู
เกี่ยวกับการจัดระบบ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผดู้ ูแล การเรียนการสอนให้
เด็ก
มีคุณภาพ

๒๕๖6
(บาท)
24,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24,000
24,000
24,000

9

โครงการปูองกัน
เด็กจมน้าสาหรับ
เด็กปฐมวัย

เพื่อให้เด็กรู้จัก
วิธีการช่วยเหลือ
ตนเองในการจมน้า

เด็กรู้จักการเอาตัว
รอดจากการจมน้าได้

20,000

20,000

20,000

20,000

10

โครงการคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึง
ประสงค์

เพื่อปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรมมี
ความสามัคคีอยู่
ร่วมกันในสังคมได้

จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์

20,000

20,000

20,000

20,000

รวม

๒๑ โครงการ

-

-

๑,๘๓๒,๐๐๐

๑,๘๓๒,๓๐๐ ๑,๘๓๒,๓๐๐ ๑,๘๓๒,๓๐๐

๒๕70
(บาท)
24,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
ครูผดู้ ูแลเด็กได้รับ ครูมีศักยภาพในการ ศพด.ทต.
การอบรมให้มี
จัดการเรียน
นาบอน
ศักยภาพในการ การสอนอย่างมี
สอนร้อยละ 100 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ร้อยละของผล
การดาเนิน
กิจกรรม

เด็กปฐมวัยมีพื้นฐาน
การว่ายน้าการเอา
ตัวรอดจากการ
จมน้า

ศพด.ทต.
นาบอน

20,000

เด็กปฐมวัยเข้า
ร่วมกิจกรรมและ
มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมขึ้น

เด็กมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึง
ประสงค์

ศพด.ทต.
นาบอน

๑,๘๓๒,๓๐๐

-

-

-

| ๗๐

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

๑ โครงการจัดกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา
และประเพณีท้องถิ่น

2 โครงการทาบุญตัก
บาตรวันขึ้นปีใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสืบ
ทอดกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา
และประเพณี
ท้องถิ่นและวัน
สาคัญ
เพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมทาบุญตักบาตร
เพื่อความเป็นสิริ
มงคลเนื่องในวันปี
ใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนาและวัน
สาคัญต่างๆ
จัดงานทาบุญตัก
บาตรในวันที่ 1
มกราคม

๒๕๖6
(บาท)
150,000

10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕70
(บาท)
150,000 จัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา
และอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น

10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส่งเสริมวันสาคัญ
ทางศาสนาและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น

ประชาชนมีความพึง ประชาชนได้ร่วม
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมทาบุญตัก
โครงการร้อยละ 85 บาตรวันขึ้นปีใหม่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

| ๗๑

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
3 โครงการประเพณีลอย เพื่อฟื้นฟูและ
จัดงานประเพณี
กระทง
อนุรักษ์ประเพณีที่ดี ลอยกระทง
งามของชาติและ
เป็นเวทีแสดง
ความสามารถของ
เยาวชนในท้องถิ่น

๒๕๖6
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕70
(บาท)
150,000 ประชาชนเข้า
ร่วมงานร้อยละ 80

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในเขต
เทศบาลและพื้นที่
ใกล้เคียงร่วมกัน
อนุรักษ์ ประเพณี
ของไทย เยาวชนมี
เวทีในการแสดงออก

กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีรด
น้าขอพรผู้สูงอายุ

เพื่อฟื้นฟูและ
จัดงาน ประเพณี
อนุรักษ์ประเพณีที่ดี รดน้าขอพรผู้สูงอายุ
งามของชาติ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนเข้า
ร่วมงานร้อยละ 80

ประชาชนในเขต
เทศบาลและพื้นที่
ใกล้เคียงร่วมกัน
อนุรักษ์ ประเพณี
ของท้องถิ่น

กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
กิจกรรมสัปดาห์วัน
เด็ก

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก จัดกิจกรรม
และเยาวชนมีความ สัปดาห์วันเด็ก
รักความสามัคคีและ
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละของผลการ
ดาเนินกิจกรรม

นักเรียนมีความ
สามัคคีและมีความ
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม

โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

๖ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น
โครงการสายสัมพันธ์
จากแม่สลู่ ูก

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้ จัดกิจกรรมสาย
รู้จักพระคุณของแม่ สัมพันธ์จากแม่สู่ลูก
และมีความผูกพันธ์
กับแม่มากยิ่งขึ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เด็กปฐมวัยศูนย์ฯ
ร้อยละ 100
ได้เข้าร่วมกิจกรรม

เด็กปฐมวัยศุนย์ฯได้
ความทรักความ
ผูกพันธ์จากแม่ใน
การทากิจกรรม
ร่วมกัน

ศพด.ทต.
นาบอน

| ๗๒

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

๗ โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรม
สาหรับเด็กและ
เยาวชนตามตัวชี้วัด
จังหวัดน่าอยู่และ
กิจกรรมสร้างสรรค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์พัฒนา
เพิ่มพูนความรู้และ
แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ให้แก่
เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

๒๕๖6
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

๒๕70
(บาท)
50,000

50,000

๘ โครงการจัดแข่งกีฬา เพื่อให้ประชาชน
เทศบาลและจัดส่ง
ทั่วไปใช้เวลาว่างให้
นักกีฬา เข้าร่วมการ เกิดประโยชน์
แข่งขันในโอกาสต่างๆ

จัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาใน
โอกาสต่างๆ

50,000

๙ โครงการแข่งขันกีฬาสี 1.เพื่อส่งเสริม
อนุบาล
พัฒนาการทั้งสี่ด้าน
๒.เพื่อส่งเสริม
ระเบียบวินยั และ
ปลูกฝังค่านิยมการ
เล่นกีฬาให้มีน้าใจ
เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย

จัดโครงการแข่งขัน
กีฬาสีอนุบาล

20,000

20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและ
เยาวชนอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

เด็กและเยาวชนตาม
ตัวชี้วัดจังหวัดน่าอยู่
และกิจกรรม
สร้างสรรค์เด็ก

กองการศึกษา

50,000

จัดการแข่งขันกีฬา
อย่างน้อย 1 ชนิด
กีฬาและ จัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในโอกาส
ต่างๆ

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

20,000

ร้อยละของผลการ
ดาเนินกิจกรรม

๑.นักเรียนมี
พัฒนาการทั้งสี่ด้าน
๒.นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีน้าใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย

โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

| ๗๓

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

๑๐ เงินอุดหนุน
โครงการจัดงาน
เทศกาลปิดกรีด
อาเภอนาบอน
1๑ เงินอุดหนุน
โครงการประเพณี
แห่หมรับเดือนสิบ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
รวม

๑๑ โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อสนับสนุนการจัด ประชาชนในพื้นที่
งานเทศกาลปิดกรีด อาเภอนาบอนและ
ของอาเภอนาบอน อาเภอใกล้เคียง

๒๕๖6
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕70
(บาท)
100,000 ประชาชนเข้า
ร่วมงานร้อยละ ๘๐

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของชาว
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช
และพื้นที่ใกล้เคียง

65,250

65,250

65,250

65,250

65,250

ประชา ชนเข้า
ร่วมงานร้อยละ ๘๐

-

-

๗๑๕,๐๐๐

๗๑๕,๐๐๐

๗๑๕,๐๐๐

๗๑๕,๐๐๐

๗๑๕,๐๐๐

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในเขต
เทศบาลและพื้นที่
ใกล้เคียงร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี
ของท้องถิ่น

กองการศึกษา

ประชาชนในเขต
เทศบาลและพื้นที่
ใกล้เคียงร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี
ของท้องถิ่น
-

กองการศึกษา

-

| ๗๔

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิตสังคมและชุมชน
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๑. โครงการวันต่อต้าน
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในชุมชน การสร้าง
ภูมิคุ้มกันของกลุ่ม
เยาวชนก่อนวัย
เสี่ยง
๒. โครงการปูองกันและ เพื่อให้ชุมชนมี
แก้ไขปัญหายาเสพติด ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมในวันต่อต้าน
ยาเสพติด วันที่ ๒๖
มิถุนายน ของทุกปี

จัดกิจกรรมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลและต่อต้านยาเสพ
ติดภายในชุมชน รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ

๒๕๖๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่
น้อยกว่า
๑๐๐ คน

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดภายใน
เขตเทศบาล
ตาบลนาบอน
ลดลง

เยาวชนและ
กลุ่มเสี่ยง

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดลดลง
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
จิตสานึกในการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

| ๗๕

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๓.

โครงการส่งเสริมการ
นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการ
บริหารงานเทศบาล
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องตลอดจน
ประชาชนทั่วไป

๔.

โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว
โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของ
สถาบันครอบครัว

จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ความรู้
ฝึกอบรม/จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ
คนในชุมชน

จัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ จัดอบรม
ประชุมชี้แจง
ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ
จัดกิจกรรม/เข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์เพื่อ
ปกปูองสถาบัน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ คน

ประชาชนมี
ความปรองดอง
สมานฉันท์มาก
ขึ้น

สานักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ คน

ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคคีมากขึ้น

สานักปลัด

๒๘๐,๐๐๐

๒๘๐,๐๐๐

๒๘๐,๐๐๐

๒๘๐,๐๐๐

๒๘๐,๐๐๐

-

-

-

๕.

๖.

รวม

โครงการปกปูอง
เพื่อส่งเสริมให้
สถาบันสาคัญของชาติ ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมและตระหนักถึง
ความสาคัญของชาติ
๖ โครงการ
-

-

ร้อยละ ๖๐ ของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

สามารถนาหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
ปัญหาความ
สตรีและ
รุนแรงต่อสตรีและ ครอบครัวมี
ครอบครัวลด
กิจกรรมร่วมกัน
น้อยลง
มากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

| ๗๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.๐2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

๑

โครงการ
ควบคุมและ
ปูองกันโรค
เอดส์

๒

โครงการ
ควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ - จัดกิจกรรมอบรมให้
เกี่ยวกับโรคเอดส์และ ความรู้นักเรียนชั้นม.๑วิธีปูองกัน
ม.๓ จานวน ๑๒๐ คน
- เพื่อลดการแพร่
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ระบาดของโรคเอดส์ ในรูปแบบต่าง ๆ

- เพื่อลดการแพร่
ระบาดของ
ไข้เลือดออกในชุมชน
และอัตราการเสียชีวิต
- เพื่อทาลายยุงและ
ตัวอ่อนที่เป็นพาหนะ
นาโรค
- เพื่อรณรงค์/
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในการปูองกัน
และควบคุมโรคแก่
ประชาชน

๒๕๖๖
(บาท)
๔๐,๐๐๐

- ดาเนินการพ่นหมอกควัน ๘๐,๐๐๐
กาจัดยุงในเขตเทศบาล
จานวน ๑๒ ครั้ง
- แจกทรายเทมีฟอสเพื่อ
กาจัดลูกน้ายุงลายแก่
ครัวเรือน จานวน ๑,๑๑๘
ครัวเรือน
- จัดจ้างทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ จานวน
๑,๐๐๐ แผ่น
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- สามารถลด
ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค
เอดส์ได้
- ทาให้เยาวชน/
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคและ
ปูองกันได้
๘๐,๐๐๐ - ประชาชนในเขตเทศบาล - ประชาชนไม่
ปุวยเป็นโรคไข้เลือดออก เจ็บปุวย/เสียชีวิต
ลดลง ร้อยละ ๘๐
ด้วยโรค
- ครัวเรือนที่มีผู้ปุวยโรค ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออกได้รับการพ่น - ประชาชนมี
หมอกควันในบ้านและรัศมี ความรู้ความรู้
๑๐๐ เมตรรอบบ้านร้อย เข้าใจในการ
ละ ๑๐๐
ปูองกันและ
-ครัวเรือนในเขตเทศบาล ควบคุมโรค
ได้รับทรายเทมีฟอสเพื่อ
กาจัดลูกน้ายุงลาย ร้อยละ
๑๐๐
๒๕๗๐
(บาท)
๔๐,๐๐๐ - เยาวชนที่เข้ารับการ
อบรมร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้เกี่ยวโรคเอดส์และ
วิธีปูองกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

| ๗๗

แบบ ผ.๐2
ที่
๓

๔

๕

โครงการ
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี
โครงการรณรงค์
ปูองกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อและ
ไม่ตดิ ต่อ

โครงการ
เทศบาลสร้าง
สุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อควบคุมและปูองกัน - จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
-เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน แก่สัตว์เลี้ยงในเขต
ชุมชนเป็นชุมชนที่ปลอด เทศบาล จานวน ๒๕๐
โรคพิษสุนัขบ้า
ตัว
- สัตว์เลีย้ งได้รับการดูแล - ประชาสัมพันธ์เสียง
อย่างถูกต้อง
ตามสาย/สื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ต่างๆ เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า

๒๕๖๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

- เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
- เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อใน
กรณีเร่งด่วนได้ทันท่วงที

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้ออก
กาลังกายและดูแลรักษา
สุขภาพ
- เพื่อสร้างผู้นาในการ
ออกกาลังกาย
- เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ออกกกาลังกาย

- จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชน
-จัดทากิจกรรมเพื่อ
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ในกรณีเร่งด่วน
- จัดจ้างผู้นาเต้นแอโร
บิค จานวน ๒ คนและ
ราไทเก๊ก จานวน ๓ คน
เพื่อนาออกกาลังกาย
เป็นประจาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๓ วันตลอด
ทั้งปี

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๗๐
(บาท)
๓๐,๐๐๐ -ประชาชนในเขต
เทศบาลร้อยละ ๑๐๐
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
-สุนัขและแมวร้อยละ
๙๐ ได้รับการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ปีละ๑ ครั้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- สามารถปูองกันการ กอง
แพร่ระบาดโรคพิษ
สาธารณสุข
สุนัขบ้า
และ
- ชุมชนเข้มแข็งปลอด สิ่งแวดล้อม
จากโรคพิษสุนัขบ้า
-ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้า

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ สามารถลดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
และปูองกันการเกิด
โรคที่ไม่ติดต่อได้
ครอบคลุม

-ประชาชนมีความรู้ กอง
ในการปูองกันและ
สาธารณสุข
ควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ตดิ ต่อ
-สามารถปูองกันและ
ควบคุมโรคในกรณี
เร่งด่วนได้ทันท่วงที

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

- มีผู้นาในการออก
กาลังกาย ๒ ประเภท
(แอโรบิคและไทเก็ก)
- สร้างเครือข่ายการ
ออกกาลังกาย
- ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ประชาชนหันมาออก
กาลังกายเพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๒๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

| ๗๘

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

๖

โครงการ
ปลูกสร้าง
จิตสานึก
รักษ์
สิ่งแวดล้อม

๗

โครงการ
พระราชดาริ
ด้าน
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน
-เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนใน
เรื่องการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- เพือ่ สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนเขตเทศบาล ๒
ชุมชนดาเนินโครงการด้าน
สาธารณสุข
- เพื่อดาเนินโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุขใน
ชุมชนเขตเทศบาลตาบลนาบอน
จานวน ๓ โครงการ คือ
๑.โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม
๒.การควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
๓.การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รวม ๗ โครงการ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
กิจกรรมปลูกสร้างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนชั้นม.๑ม.๓ จานวน ๑๑๐ คน

๒๕๖๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

- สนับสนุนงบประมาณให้แก่
คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล ได้แก่
๑.คณะกรรมการชุมชนตลาดบน
๒.คณะกรรมการชุมชนตลาดล่าง
- คณะกรรมชุมชนทั้ง ๒ ชุมชน
ดาเนินโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข จานวน ๓ โครงการ
คือ
๑.โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม
๒.การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๓.การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๓๑๐,๐๐๐

๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- เยาวชนมี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์และรักษา
คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
- เยาวชนมีความรู้
ในเรื่องการดูแล
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนมี
๔๐,๐๐๐ - ประชาชนกลุ่ม
สตรีมีความรู้และ ความรู้ในเรื่อง
ได้รับการคัดกรอง มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งเต้านมร้อย ได้รับการตรวจคัด
ละ ๕๐
กรอง
- ประชาชนในเขต - ประชาชนมี
เทศบาลได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรค
ความรู้เกี่ยวกับโรค ขาดสารไอโอดีน
ขาดสารไอโอดีน
- แม่และเด็กใน
ร้อยละ ๘๐
เขตเทศบาลได้รับ
- ประชาชนกลุ่ม
การดูแลและ
แม่และเด็กได้รับ ส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลและ
อนามัย
ส่งเสริมโภชนาการ
สุขภาพอนามัยร้อย
ละ ๗๐
๒๕๗๐
(บาท)
๓๐,๐๐๐ -เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ในการอนุรักษ์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ ๙๐

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

| ๗๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.๐2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการฝัง
กลบขยะมูล
ฝอยอย่างถูก
สุขาภิบาล

-เพื่อดาเนินการฝังกลบขยะ มูลฝอยที่เข้าทิ้งในบ่อขยะ
-เพื่อปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยให้สามารถรองรับ
ปริมาณขยะที่เข้าเททิ้งในแต่
ละวัน
-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ถนนภายในบ่อขยะ

๒

โครงการ
รณรงค์การคัด
แยกและลด
ปริมาณขยะ
มูลฝอยใน
ชุมชน

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงปัญหาขยะและ
การคัดแยกและลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน
-เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกัน
คัดแยกและลดปริมาณขยะ
จากครัวเรือน
-เพื่อประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
๓RS

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
(KPI)
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -ปัญหามลภาวะ
จ้างเหมาเอกชน
สิ่งแวดล้อมจาก
ดาเนินการฝังกลบขยะมูล
บ่อขยะลดลง
ฝอยด้วยวัสดุดิน ปรับปรุง
-ขยะมูลฝอยได้รับ
บ่อฝังกลบและปรับปรุง
การกาจัดอย่าง
ภูมิทัศน์และถนนภายใน
น้อยปีละ ๔ ครัง้
บ่อขยะ ด้วยเครื่องจักรกล
ตามความเหมาะสมอย่าง
น้อยปีละ ๔ ครั้ง
-จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่กลุม่ ผู้นาชุมชน
ได้แก่ กลุม่ อสม. จานวน
๓๕ คน กลุม่
คณะกรรมการชุมชน
จานวน ๓๐ คน
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
- บ่อฝังกลบขยะของ
กอง
เทศบาลได้รับการฝังกลบ สาธารณสุข
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ
สิ่งแวดล้อม
- บ่อฝังกลบขยะสามารถ
รองรับปริมาณขยะที่เข้า
เททิ้ง
- สภาพภูมิทัศน์และถนน
ภายในบ่อขยะได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง
-ประชาชนในเขต - ประชาชนมีความ
กอง
เทศบาลคัดแยก ตระหนักปัญหาขยะและ สาธารณสุข
ขยะก่อนทิ้งลงถัง การคัดแยกขยะและลด
และ
ขยะ
ปริมาณขยะในครัวเรือน สิ่งแวดล้อม
-ปริมาณขยะลดลง -ประชาชนร่วมมือกันคัด
ร้อยละ ๕
แยกขยะและลดปริมาณ
ขยะจากครัวเรือนก่อนทิ้ง
ลงถัง
-ประชาชนมีความรู้ในการ
คัดแยกขยะตามหลัก๓RS
| ๘๐

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

๓

โครงการก่อสร้าง
บ่อหมักสิ่งปฏิกลู

รวม

๓ โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
(KPI)
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
(ผลผลิตของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
- เพื่อก่อสร้างบ่อหมัก - ก่อสร้างบ่อหมักสิ่ง
๒,๕๐๐,๐๐๐
- สิ่งปฏิกูลได้กาจัดตาม
สิ่งปฏิกูลทีไ่ ด้จากรถ ปฏิกูล
หลักสุขาภิบาล
บริการดูดสิ่งปฏิกูล
- เพื่อให้สิ่งปฏิกูล
ได้รับการกาจัดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ
๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒,๗๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐
วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สิ่งปฏิกูลได้รับ
กอง
การกาจัดอย่างถูก สาธารณสุข
หลักสุขาภิบาล
และ
สิ่งแวดล้อม
-

-

| ๘๑

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและบริการ
๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

๑. โครงการจัดทาเวที
ประชาคมเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลและมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการของ
เทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาสัมพันธ์การจัดทา
โครงการประชาคมให้
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับทราบทั่วถึงกันและ
สารวจข้อมูลและปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่

๒๕๖๖
(บาท)
๑๕,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๑๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

สามารถนา
ข้อมูลที่ได้จาก
เวทีประชาคมไป
ใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาได้
มากกว่าร้อยละ
๖๐

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

| ๘๒

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒.

โครงการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับแผนงาน
โครงการที่จะ
ดาเนินการ

ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
ด้วยวิธีต่างๆ

รวม

๒ โครงการ

-

-

๒๕๖๖
(บาท)
๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
เทศบาลและ
แผนพัฒนา
เทศบาล
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

| ๘๓

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและบริการ
๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

๑. โครงการส่งเสริม
ความรู้ประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างพลเมือง
ที่พึงประสงค์ต่อ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
๒. โครงการฝึกอบรมและ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ ความรู้
พัฒนาและเพิ่ม
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการ ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน
รวมทั้งสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชน เกี่ยวกับ
จิตสานึกพลเมืองและ
การเป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย
จัดฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานแก่คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
กระบวนการ
เลือกตั้ง
ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
เข้ามามีส่วน
ร่วมทางการ
เมืองมากขึ้น
สามารถนา
ความรู้ที่ได้
จากการอบรม
มาใช้
ประโยชน์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

| ๘๔

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

๓. โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
บุคลากรของ
เทศบาลตาบล
นาบอน
๔. โครงการ
เสริมสร้างความรู้
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
๕. โครงการจัดทา
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ประจาปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้นามา
ปฏิบัติงาน
และการ
กระทา
ความผิดลดลง
ร้อยละ ๗๐ ของ หน่วยงานอื่น
ประชาชนทราบ และประชาชน
ผลการดาเนินงาน รับทราบถึง
ของเทศบาล
บทบาท

สานักปลัด

ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ

สานักปลัด

25๗๐
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของผู้ สามารถนา
เข้ารับการอบรมมี ความรู้ที่ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น
การอบรมมา
ใช้ประโยชน์
ในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้ตระหนัก
และสามารถนา
คุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้ด้านวินยั และ
ปูองกันการกระทา
ความผิดทางวินัย

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีของ
เทศบาลในรูปแบบต่างๆ
เช่น วารสาร ปฏิทิน ฯลฯ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนของผู้มารับ
บริการ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เพื่อเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานของ
เทศบาลให้
หน่วยงานหรือ
ประชาชนทั่วไป
ทราบ
๖. โครงการจ้างที่
เพื่อจ้างองค์กรหรือ
ปรึกษา วิจัย
สถาบันที่เป็นกลาง
ประเมินผลหรือ
ในการดาเนินการ
พัฒนาระบบต่างๆ สารวจความพึง
พอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ มี
ความรู้เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล

สานักปลัด

| ๘๕

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

๗.

โครงการเลือกตั้ง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๘.

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษี

๙.

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีทดี่ ิน
และสิ่งปลูกสร้าง

รวม

๙ โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการ/
จัดการเลือกตั้ง
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนด
เพื่อจูงใจ
ประชาชนมาชาระ
ภาษีภายใน
กาหนด
เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีทดี่ ิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ตาม
พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.
2562
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

มีการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

๑,๔๓๐,๐๐๐

๑,๔๓๐,๐๐๐

๑,๔๓๐,๐๐๐

๑,๔๓๐,๐๐๐

๑,๔๓๐,๐๐๐

ประชาสัมพันธ์รณรงค์
หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก้ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกตั้งไม่
น้อยกว่า ๗๐

ประชาชน
ทราบถึงสิทธิ
หน้าที่และการ
มีส่วนร่วม
ทางการเมือง

การจัดเก็บภาษี
ได้ ร้อยละ ๙๐

เทศบาลได้รับ
เงินภาษีตาม
เปูาหมายที่
กาหนดไว้
มีการจัดเก็บ
เทศบาล
ภาษีที่ดินและสิ่ง สามารถ
ปลูกสร้างได้
จัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วนตาม
เพิ่มขึ้น
จานวนผู้อยู่ใน
ข่ายเสียภาษี
ร้อยละ 90
-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

กองคลัง

กองคลัง

-

| ๘๖

แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารและบริการ
๖.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑. โครงการฝึกอบรมหรือ เพื่อเป็นการ
ทบทวนสมาชิกอปพร. เตรียมความพร้อม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย
๒. โครงการรณรงค์
เพื่อปูองกันและ
ปูองกันและลด
ลดการสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนนช่วง อุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม่
๓. โครงการรณรงค์
เพื่อปูองกันและ
ปูองกันและลด
ลดการสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนนช่วง อุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ตั้งจุดบริการในช่วง ๗
วันอันตรายของเทศกาล
ปีใหม่โดยเจ้าหน้าที่

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตั้งจุดบริการในช่วง ๗
วันอันตรายของเทศกาล
สงกรานต์โดยเจ้าหน้าที่

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

จัดกิจกรรมฝึกอบรม/
ทบทวนสมาชิกอปพร.ใน
เขตเทศบาลตาบล
นาบอน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
ผู้เข้ารับการ
มีทักษะความรู้ สานักปลัด
อบรมมีความรู้ ในการ
สามารถเป็น
ช่วยเหลือ
กาลังเสริมให้กับ ประชาชนด้าน
ทางราชการ
การปูองกัน
ร้อยละ ๖๐
และบรรเทา
สาธารณภัย
ตั้งจุดบริการ
ประชาชนมี
สานักปลัด
จานวน ๑ จุด
ความ
ปลอดภัยขณะ
เดินทาง
ตั้งจุดบริการ
ประชาชนมี
สานักปลัด
จานวน ๑ จุด
ความ
ปลอดภัยขณะ
เดินทาง

| ๘๗

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

๔. โครงการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นและสา
ธารณภัยในชุมชน

๕. โครงการฝึกซ้อม
แผนการดับเพลิง

๖. โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๕๐,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ดับเพลิงเบื้องต้น
ในการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นและสา
ธารณภัย
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ความชานาญใน
การปฏิบัตหิ น้าที่

จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการชุมชน
ผู้นาชุมชน ประชาชน
ทั่วไป

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง
ให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
อปพร.

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เป็นศูนย์
ประสานงานเพื่อ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นในพื้นที่

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแก้วแสนใน
การดาเนินงานตาม
โครงการ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ ๗๕ ของ การปฏิบัติงาน สานักปลัด
ผู้เข้ารับอบรมมี ด้านการ
ความรู้เพิ่มขึ้น ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๗๕ ของ เจ้าหน้าที่ที่
ผู้เข้ารับอบรมมี เกีย่ วข้องมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ความพร้อม
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๑๐๐
สามารถ
ของประชาชนที่ ช่วยเหลือ
ได้รับการ
ประชาชนที่
ช่วยเหลืออย่าง ประสบปัญหา
ทันท่วงที
ด้านสาธารณ
ภัยได้อย่าง
รวดเร็วและ
ทันต่อ
เหตุการณ์

สานักปลัด

สานักปลัด

| ๘๘

แบบ ผ.๐2
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗.

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ
ประจาเทศบาล
ตาบลนาบอน

เพื่อพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานของ
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตั ิใน
ภาวะฉุกเฉินให้
เป็นระบบ รวดเร็ว
และทันต่อ
เหตุการณ์

จัดกิจกรรมฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติของเทศบาลตาบล
นาบอน จานวน ๖๐ คน

รวม

๗ โครงการ

-

-

๒๕๖๖
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

25๗๐
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๔๑๐,๐๐๐

๔๑๐,๐๐๐

๔๑๐,๐๐๐

๔๑๐,๐๐๐

๔๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
สามารถเป็น
กาลังเสริมให้กับ
ทางราชการ
ร้อยละ ๖๐

ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ในภาวะ
ฉุกเฉินได้เป็น
ระบบรวดเร็ว
และทันต่อ
เหตุการณ์
-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

| ๘๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่
1. โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นน้าปูองกันน้าเซาะ
ตลิ่งเลียบริมคลองลา
ร่อน (เพิ่มเติม)

เพื่อปูองกันน้าเซาะ
ตลิ่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
สูงเฉลี่ย 2.00 – 3.00
เมตร ระยะทางยาว
368 เมตร (รวม 2 ฝั่ง)
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตาบลนาบอน

๒. โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้มีพื้นที่ในการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
อเนกประสงค์โรงเรียน ใช้งานสะดวกมาก ยาว 16.00 เมตร ตาม
เทศบาลนาบอน
ขึ้น
แบบแปลนแผนผัง
เทศบาลตาบลนาบอน

๒๕๖6
(บาท)
3,300,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

1,500,000

-

-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของ
เพื่อปูองกันน้าเซาะ
ความพึงพอใจ ตลิง่
ของประชาชน

ร้อยละของ
เพื่อความสะดวก
ความพึงพอใจ และปลอดภัย
ของประชาชน สาหรับเด็กและ
ผู้ปกครอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

| ๙๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ใช้สาหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่
๓. โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
นาบอน

เพื่อปูองกันอันตราย
ให้กับเด็กๆ และมี
พื้นที่ในการใช้งานได้
สะดวกมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. ทางเชื่อมระหว่าง
อาคาร
2. งานลานจอดรถ
3. งานทางเท้าบล็อก
คอนกรีต
4. งานปรับเกลี่ยพื้นที่
5. ปรับปรุงปูอมยาม
เป็นปูายโรงเรียน
6. งานลาดจอดรถหน้า
อาคารใหม่
7. งานลานจอดรถหน้า
โรงเรียน
๘. งานรั้วโปร่ง
๙. งานรั้วทึบ
๑๐. งานรางระบายน้า
๑๑. งานปรับ Slope
และดาดปูน

๒๕๖6
(บาท)
3,๑00,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของ
เพื่อความสะดวก
ความพึงพอใจ และปลอดภัย
ของประชาชน สาหรับเด็กและ
ผู้ปกครอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

| ๙๑

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)
เทศบาลตาบลนาบอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่

แผนงาน

1 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
อาคารฟิตเนส จานวน 10 ชุด อาคารโรง
ยิมเนเซียมอเนกประสงค์เทศบาลตาบล
นาบอน จานวน 6 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะ
1. จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ จานวน 1
เครื่อง แบบ 16 ช่อง สามารถบันทึกภาพ
และส่งภาพ เพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
ของภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,920 x
1,080 pixel
หน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
2. จัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงที่
ติดตั้งภายในอาคารมีความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080
pixel บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนจานวน 16 ตัว
3. จัดซื้อจอภาพแสดงผล ขนาด 32”
ระดับความละเอียด 1,366 x 768 ฟิก
เซลจานวน 1 เครื่อง
4. จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖6
(บาท)
150,000

๒๕๖7
(บาท)
-

แบบ ผ.๐๓

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

| ๙๒

แบบ ผ.๐๓
ที่

แผนงาน

2 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูา จัดซื้อโคมไฟไฮเบย์ จานวน 18
และวิทยุ
หลอด พร้อมติดตั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะ
1 ให้ค่าแสงขาวหรือแสงเดย์ไลท์
(Daylight) ไม่น้อยกว่า 6000 K
2. เลือกมุมกระจายแสงได้ 90
องศา / 120 องศา
3. ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยแสงยูวี
และรังสีอินฟาเหรด
4. มีอายุการใช้งาน 50,000
ชั่วโมง
5. ผ่านมาตรฐาน มอก 1955 –
2551
6. รับประกันการใช้งานยาวนาน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ความสว่าง ไม่น้อยกว่า
15,000 Lumen
8. ตัวโคมผลิตจากวัสดุอะลูมเิ นียม
คุณภาพดี มีความคงทน ทนความ
ร้อนได้สูง
9. ปูองกันน้ากันฝุุนตามมาตรฐาน
IP20

๒๕๖6
(บาท)
85,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

| ๙๓

แบบ ผ.๐๓
ที่

แผนงาน

3 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์กีฬา

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กชุดเครื่องบิน
สุขหรรษาพร้อมบล็อกกันกระแทก
(ผลิตจากยางพารา) ขนาด 50 x
50 ซม. หนา 2.5 เซนติเมตร มี
ร่องระบายน้าด้านหลังแผ่นพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม.
คุณลักษณะของเครื่องเล่นสนาม
ประกอบด้วย ดังนี้
1. โลหะทั้งหมดทาจากวัสดุเหล็ก
Galvanize Steel
2. ชิ้นส่วนของพลาสติกทุกชิ้น
ผลิตจากพาสติก LLDPE (โพลี
เอทธิลีน) ทนความร้อนและ
ยืดหยุ่นสูง สีไม่ซีดจางไว ปลอดภัย
ต่อการสัมผัสของเด็ก ไม่คายสาร
อันตราย เหมาะกับสภาวะ
กลางแจ้ง
3.ใช้น๊อตสแตนเลสกันคลาย
หัวมน
4. สีของเครื่องเล่นสนาม เป็นสี
ชนิด อบสีฝุน สาหรับสภาวะ
กลางแจ้ง ทนความร้อน
5. มาตรฐานการผลิต ASTM
จากต่างประเทศ CE/EN
1176/ISO9001

๒๕๖6
(บาท)
-

๒๕๖7
(บาท)
614,000

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

| ๙๔

แบบ ผ.๐๓
ที่

แผนงาน

4 แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูา จัดซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่า
และวิทยุ
เซลล์ LED 300 W แสงสีขาว
5 ชุด
- มีรีโมทคอนโทรล ปรับความ
สว่างแสงได้
- ตั้งเวลาปิดไฟได้
- วัสดุทนแดด ทนฝน
- มีมาตรฐานปูองกันน้า กันฝน ได้
ระดับ IP 67
- การชาร์จหนึ่งครั้ง สามารถ
ทางานได้ ประมาณ 10-12
ชั่วโมง
- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูา จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟูา จานวน
และวิทยุ
๑ เครื่อง
- ขนาดไม่ต่ากว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์
- เป็นเครื่องยนต์ดเี ซล
ครุภณ
ั ฑ์
จัดซื้อเครื่องสูบน้าดับเพลิงชนิด
การเกษตร หาบหาม จานวน ๑ เครื่อง กาลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า
ระบายความร้อนด้วยอากาศ

๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

๒๕๖6
(บาท)
20,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๖๗๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

สานักปลัด

สานักปลัด

| ๙๕

แบบ ผ.๐๓
ที่

แผนงาน

๗ แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟูา จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
และวิทยุ
อาคารศพด.ทต.นาบอน ทั้งภายใน และ
ภายนอกอาคาร จานวน 16 จุด
รายละเอียดคุณลักษณะ
1. จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ จานวน 1
เครื่อง แบบ 16 ช่อง สามารถบันทึกภาพ
และส่งภาพ เพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
ของภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,920 x
1,080 pixel
หน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
2. จัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงที่
ติดตั้งภายในอาคารมีความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080
pixel บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนจานวน 16 ตัว
3. จัดซื้อจอภาพแสดงผล ขนาด 32”
ระดับความละเอียด 1,366 x 768 ฟิก
เซลจานวน 1 เครื่อง
4. จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖6
(บาท)
150,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

| ๙๖

แบบ ผ.๐๓
ที่

แผนงาน

๘ แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
อาคารโรงเรียนเทศบาลนาบอน ทัง้ ภายใน
และ ภายนอกอาคาร จานวน 16 จุด
รายละเอียดคุณลักษณะ
1. จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ จานวน 1
เครื่อง แบบ 16 ช่อง สามารถบันทึกภาพ
และส่งภาพ เพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
ของภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,920 x
1,080 pixel
หน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
2. จัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงที่
ติดตั้งภายในอาคารมีความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080
pixel บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนจานวน 16 ตัว
3. จัดซื้อจอภาพแสดงผล ขนาด 32”
ระดับความละเอียด 1,366 x 768 ฟิก
เซลจานวน 1 เครื่อง
4. จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA
จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖6
(บาท)
150,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

| ๙๗

แบบ ผ.๐๓
ที่
๙

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
๒๕๖6
(บาท)
15,000

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

แผนงาน
การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

โต๊ะพับเอนกประสงค์ จานวน 6 ตัว
-ขนาด 5 ฟุต (สูง 75 ซม.)
-หน้าโต๊ะบุด้วยโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบด้วย
PVC แข็งแรงทนทาน
-โครงขาเหล็กชุมโครเมียม

๑๐ แผนงาน
การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เก้าอี้เอนกประสงค์ จานวน 18 ตัว
-โครงขาและโครงพนักพิงทาจากเหล็กชุบ
โครเมียม
-มีเบาะหุม้ หนังเทียมอย่างหนา

15,000

-

-

-

-

โรงเรียน
เทศบาล
นาบอน

๑๑ แผนงาน
การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

ตู้ล็อคเกอร์ อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
Fitness ทต.นาบอน 18 ประตู จานวน
1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า
w91.5xD45.7xH183 CM.

1๐,000

-

-

-

-

กอง
การศึกษา

| ๙๘

แบบ ผ.๐๓
ที่

แผนงาน

๑๒ แผนงาน
การศึกษา

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย Fitness จานวน
6 รายการ รายละเอียดคุณลักษณะ
- บาร์โอลิมปิค แกนบาร์เบล ขนาด 2 นิ้ว ยาว 47 นิ้ว
จานวน 1 ชุด
- ชุดดัมเบลหุม้ ยาง ขนาด 5-50 ปอนด์ จานวน 1
ชุด
- SMITH MACHINEอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ขนาด
(กว้างxยาวxสูง) 193x150x215 ซม.จานวน 1
เครื่องใช้ลูกรอกระบบลูกปืนไหลลืน่ สมูท ลดแรง
ต้านทานรองรับน้าหนักและช่วยรองรับการเล่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบให้สามารถ ปรับสูง-ต่า
ได้ หลากหลายตามสรีระผู้ใช้งาน ,โครงเหล็กได้
มาตรฐานพ่นสีเคลือบกันสนิมอย่างดีปูองกันรอยขีด
ข่วนขณะใช้งาน
- แผนหุ้มยาง Black Rubber Plate อย่างละ 1 คู่
ประกอบด้วย2.5,5,10,15,20,25 kg.
- ลู่วิ่งไฟฟูา ขนาดเครื่อง ไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง)
90x212x157 ซม. สายพานไม่น้อยกว่า (กว้างx
ยาว) 60x163 ซม.หนา 2.5 มม.หน้าจอ LED หน้า
จอแสดงผล เวลา,ความเร็ว,ความชัน,ระยะทาง,แคลอ
รี่,อัตราการเต้นของหัวใจ จานวน 3 เครื่อง
- F FUNCTIONAL TRAINER อุปกรณ์บริหาร
กล้ามเนื้อ ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)
143x100x213 ซม. มีปูายบอกน้าหนัก น้าหนักติด
ที่แผ่นอย่างชัดเจน,โครงสร้างทาจากเหล็กหนาได้
มาตรฐาน, มีฝาครอบแผ่นน้าหนัก จานวน 1 เครื่อง

๒๕๖6
(บาท)
๕๐๐,๐00

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

| ๙๙

แบบ ผ.๐๓
ที่

แผนงาน

๑๓ แผนงาน
การศึกษา

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

รวม

เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV พร้อมติดตั้ง อาคาร ศูนย์
ส่งเสริมสุขภาพ Fitness ทต.นาบอน
จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดคุณลักษณะ
1. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV 1 เครื่อง
- ระดับความละเอียดจอภาพ
1920x1080 พิกเซล
-ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า
55 นิ้ว
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED
Backlight
-สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ Smart
TV
-ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อ
การเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
-ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
-มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

๒๕๖6
(บาท)
1๘,๒00

๒๕๖7
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖8
(บาท)
-

๑,๔๑๓,๒๐๐

๖๑๔,๐๐๐

๖๗๐,๐๐๐

๒๕๖9
(บาท)
-

๒๕70
(บาท)
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

-

-

-

| ๑๐๐

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง
ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ด
ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และตามหนั งสื อจั งหวัด นครศรี ธ รรมราช ด่ว นที่ สุ ด
ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๗๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่ น
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง
ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และตามหนั งสื อจั งหวัด นครศรี ธ รรมราช ด่ว นที่ สุ ด
ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๗๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
4.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาล ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖
ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้ บริ ห ารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

| ๑๐๑

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงาน
ของตาบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล.
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)
จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลนาบอน สามารถสรุปได้
ดังนี้
๑.๑ เทศบาลได้ด าเนิ น การจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาเป็น ไปด้ว ยความถู กต้ องตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561
๑.๒ เทศบาลสามารถดาเนินงาน ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓
 โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน ๑๒๘ โครงการ
 สามารถดาเนินการได้
จานวน ๕๓ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๑
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รายงานสรุปผลการดาเนินงานปี 256๓
เทศบาลตาบลนาบอน นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาชีวิต สังคม และชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร และบริการ
รวม

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
ทั้งหมด
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
28 10,341,400.00
18 2,024,400.00
15 1,667,190.00
11
7
580,000.00
1
70,000.00
1
41,900.00
1
45 3,337,100.00
39 3,207,500.00
27 1,827,669.24
27
13 4,083,600.00
6 4,665,000.00
4 3,917,060.00
4
9

550,000.00

26 2,345,000.00
128 21,237,100.00

8

380,000.00

16
965,000.00
88 11,311,900.00

4

83,870.00

6 282,296.00
57 7,819,985.24

4

เบิกจ่าย
งบประมาณ
1,217,690.00
41,900.00
1,827,669.24
3,917,060.00
83,870.00

6
274,296.00
53 7,362,485.24

จากตารางสรุปได้ว่า แผนการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจานวน ๑๒๘ โครงการ งบประมาณรวม 2๑,๒๓๗,๑00.00 บาท
ได้อนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติ จานวน ๘๘ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๓๑๑,๙00.00 บาท
ได้ลงนามสัญญา จานวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๗,๘๑๙,๙๘๕.2๔ บาท
ได้เบิกจ่าย จานวน ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๗,๓๖๒,๔๘๕.๒๔ บาท
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้
ยากและบางเรื่องอาจทาไม่ได้
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามาเป็น
กรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ กับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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