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 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

----------------------------------- 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

 ชุมชนขนาบนาก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดทะเลอ่าวไทย  
อยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอปากพนัง มีต านานเล่าขานที่มาของชื่อ “ขนาบนาก” ที่หลากหลายตามฐานความคิดและ
การรับข้อความและการตีความผ่านมายังรุ่นต่อรุ่น  อย่างไรก็ตามต านานที่ชุมชนเล่าสืบต่อๆกันมากที่สุดมีด้วยกัน 
3 ต านาน 

 ต านานที่หนึ่ง เล่ากันมาว่าเดิมพ้ืนที่ชุมชนเป็นป่ารกร้างว่างเปล่า และมีครอบครัวหนึ่งหัวหน้า
ครอบครัวชื่อ”นาก”เข้าไปสร้าง ”ขน า” อยู่เพ่ือท าน้ าตาลจาก มีคนเดินผ่านไปผ่านมา จึงได้ชื่อว่า”ขน านาก” 
และเรียกเพ้ียนมาเป็น“ขนาบนาก” มาจนถึงปัจจุบัน 

 ต านานที่สอง เล่ากันมาว่าบริเวณที่ตั้งของวัดขนาบนากในปัจจุบัน ในอดีตลักษณะเป็นเกาะป่า
ไม่มีบ้านคน เป็นป่าซึ่งมีร่มเงาใช้ส าหรับเป็นที่พัก เดินทาง ท าให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นจุดหยุดพักส าคัญ ใช้เป็น
จุกหยุดพักของ”นาค” ที่ต้องเดินทางไกลลัดทุ่งนาจากชุมชนต่างๆเพ่ือไปบวชตามคตินิยมยังวัดบางพระซึ่งเป็นวัด
ส าคัญในชุมชนสมัยนั้นท าให้มีการสร้าง  ”ขน า” เพ่ือเป็นที่พักชั่วคราว การมาพักของ”นาค” เกิดขึ้นเป็นประจ า
ดังนั้นจึงมีคนเรียกขานพ้ืนที่บริเวณนั้นต่อกันมาว่า  “หน านาค” และเรียกเพ้ียนมาเป็น”ขนาบนาก” มาจนถึง
ปัจจุบัน 

 ต านานที่สาม เป็นต านานที่มีความสัมพันธ์กับ”พระนางเลือดขาว” หรือแม่เจ้าอยู่หัว ซึ่ง
กล่าวถึงพิธีการอัญเชิญพระศพของพระนางโดยทางเรือมาจากเมืองนครศรีธรรมราชมาทางแม่น้ าปากพนัง เมื่อ
ผ่านบริเวณขนาบนากปรากฏว่ามีพญานาค 2 ตัวประกบทั้งสองข้างของล าเรือท่ีบรรทุกพระศพของพระนางเลือด
ขาว บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่าชุมชุนขนาบนากนับตั้งแต่บัดนั้นมา 

ชุมชน/หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีชุมชนทั้งหมด  10  ชุมชน/หมู่บ้าน 
(แบ่งตามเขตพ้ืนที่) ดังนี้ 

   หมู่ที่ 1  บ้านขนาบนาก 
   หมู่ที่ 2  บ้านป่าขลู 
   หมู่ที่ 3  บ้านบางวุน 
   หมู่ที่ 4  บ้านท่านา 
   หมู่ที่ 5  บ้านปากช่อง 
   หมู่ที่ 6  บ้านบางอุดม 
   หมู่ที่ 7  บ้านสระศรีเมือง 
   หมู่ที่ 8  บ้านบางตะลุมพอ 
   หมู่ที ่9  บ้านบ่อคณฑี 

 หมู่ที่ 10 บ้านหน้าโกฏิ 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขาและป่าไม้ 

ทิศตะวันออกจดทะเลอ่าวไทย  สภาพของดินที่เป็นดินเปรี้ยว เหมาะแก่การท านาเป็นบางส่วน ที่เหลือเป็นป่าจาก  
และนากุ้ง    ชุมชนขนาบนากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝังอ่าวไทย ฝั่งตะวันตกติดต่อกับแม่น้ าปากพนัง  ลักษณะของ
ภูมิประเทศเช่นนี้ส่งผลให้พ้ืนที่ของขนาบนากมีความสมบูรณ์สูง เนื่องจากทางฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ าปากพนัง
ซึ่งหมายถึงต้นก าเนิดของสายน้ าสายนี้(เทือกเขานครศรีธรรมราช)ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมบริเวณปากน้ า
ตลอดระยะเวลายาวนานชุมชนขนาบนากซึ่งถือเป็นส่วนปลายของล าน้ าจึงรับเอาความอุดมสมบูรณ์นี้มาตลอด
ระยะเวลายาวนานเช่นกัน ท าให้เกิดเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ทั้งนี้สภาพพ้ืนที่ของชุมชน
ประกอบด้วย 2 ลักษณะนิเวศท่ีกล่าวส าคัญคือ 
        ลักษณะที่ 1 นิเวศน้ าจืด  ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีผลต่อการผลิตของชุมชนในอดีต ส่งผลให้การ
ท านาเป็นอาชีพหลักของชุมชน ในอดีตชุมชนขนาบนากเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ ทุกหมู่บ้านในชุมชนมีการท านาข้าว
เช่น ชุมชนบางตะหลุมพอ บ้านบ่อคณฑี และบ้านหน้าโกฏิ ซึ้งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับอ่าวไทยก็สามารถปลูกได้
เป็นจ านวนมาก ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท าให้ชุมชนมีค าพูดติดปากเป็นเสียงเดียวกันในฤดูการเก็บ
เกี่ยวของทุกๆปีว่า”ข้างเต็มท่ง”ปริมาณข้าวต่อปีที่มีมาก จนต้องมีอาชีพรับจ้างเก็บข้าว ให้เช่าที่นา ในชุมชนมา
อย่างยาวนาน โดยเฉพาะปีไหนฝนตกสม่ าเสมอข้าวในนาได้ผลดี ชุมชนต้องใช้เวลาเก็บข้าว นานนับ 4 เดือนกว่า
จะข้าวหมดทุ่งนา(เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม)พ้ืนที่บริเวณชุมชนขนาบนากจึงกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวที่
ส าคัญแห่งหนึ่งของลุ่มน้ าปากพนัง 
        ลักษณะที่ 2 นิเวศน้ ากร่อย ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่ส าคัญอีกระบบหนึ่งของชุมชน มีลักษณะพ้ืนที่
เป็นป่าชายเลนที่มีต้นจาก(Nipa fruticans wurm)ขึ้นอยู่หนาแน่นดังนั้นการท า”น้ าผึ้งจาก”เป็นอาชีพรองของ
ชุมชนที่ควบคู่มากับการท านานานกว่า200ปี 
        ขนาบนากมีล าคลองขนาดใหญ่ที่แยกจาแม่น้ าปากพนังไหลผ่านชุมชนคือ คลองหัวไทรพร้อมกับ
มีคลองเล็กคลองน้อยแยกกระจายตัวไปตามหมู่บ้านต่างๆอีก4ล าคลอง ดังนี้ คลองบางต าเสก คลองปากช่อง 
คลองบางหรง คลองตะหลุมพอ ล าคลองใหญ่น้อยเหล่านี้ท าให้ชุมชนสามารถท าการประมงน้ ากร่อยได้อย่างอุดม
สมบูรณ์ 
         ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนขนาบนากซึ่งมีลักษณะที่ราบลุ่มชายฝั่งและมีล าคลองหัวไทรไหล
ผ่านหมู่บ้าน  ก่อให้เกิดล าคลองสาขากระจายตัวตามหมู่บ้าน  ท าให้ระบบการผลิตหลักของชุมชน เช่น นาข้าว 
และป่าจาก มีความสัมพันธ์กับคุณภาพระบบน้ าเป็นหลัก 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
  ต าบลขนาบนากมีลักษณะภูมิกาศแบบร้อนชื้น ได้รับลมจากทะเลอ่าวไทยได้ทั้งปี 
  1.4 ลักษณะของดิน  
  พ้ืนที่ต าบลขนาบนากเป็นดินเหนียว แบ่งได้ 2 ลักณะคือ ดินกลุ่มบางกอง(ดินเหนียว) และดิน
เหนียวที่เป็นกรด ซึ่ง ดินกลุ่มบางกอก(ดินเหนียว)จะอยู่ในพ้ืนที่โซนน้ าจืด  และดินเหนียวที่เป็นลักษระกรด จะอยู่
ในโซนน้ าเค็ม 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
  ต าบลขนาบนากไม่มีแหล่งน้ าจืด  มีแต่คลองย่อยสาขาต่าง ๆ และมีคลองอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
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  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
  ไม่มี 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง     

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ  –  สกุล 
ก านัน  /  ผู้ใหญ่บ้าน 

ชื่อ  –  สกุล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1 
 
 

2 
 

3 
 
4 
 
 

5 
 
6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 

บ้านขนาบนาก 
 
บ้านป่าขลู 
 

บ้านบางวุน 
 
 

บ้านท่านา 
 
 

บ้านปากช่อง 
 
บ้านบางอุดม 
 
 

บ้านสระศรีเมือง 
 
บ้านบางตะลุมพอ 
 
 

บ้านบ่อคณฑี 
 
 

บ้านหน้าโกฏิ 

นายเกรียงไกร  ชูสุข 
 
นายวรรณชัย แพรกปาน 
 

นายสุชาติ  สนทมิโน 
 
 

นายมณี    อ่อนศรีทอง 
 
 

นายประภัสสร  นวลขาว 
 
นายไพโรจน์  เขียวย้อย 
 
 

นายณัฐพงศ์  นาคด า 
 
นายสมชาย  โปนะทอง 
 
 

นายศิลา  วัดล่อง 
 
 

นายอาคม  ปฐมสุวรรกุล 

1.  นายโกเมศ  จันทมณีโชติ 
2.  นายสมเดช  คุ้มแคว้น 
1.  นายสุชาติ  สระศรีสุวรรณ 

 

1.  นายวิกิจ  ชูสุข 
2.  นายสมทรง  ปานเกลี้ยง 
1.  นายสุทิน  คงละออ 
2.  นายสมเกียรติ  จงไกรจักร์ 

 

1.  นายชัยวุฒิ  ชื่นสระ 
2.  นายสมยา  เรืองขนาบ 
1.  นายละมุล  ปลอดกรรม 
2.  นางรัตนกร  เขียวย้อย 

 

1.  นายจรัส  เมืองแดง 
2.  นายจรัญ  เมืองแดง 
1.  นางสาวพิมพ์นิภา  ไชยานุพงศ์ 
2.  นายไพศาล  ทับทิมทอง 

 

1.  นายกิตติศักดิ์  แพรกปาน 
2.  นางสาวกัญญา  ชุมพล 

 

1.  นายวรรชัย  โอพ่ัง 
2.   นายผดุง  ศรีเพชร 

  2.2 การเลือกตั้ง  
   หมู่ที่ 1  บ้านขนาบนาก 
   หมู่ที่ 2  บ้านป่าขลู 
   หมู่ที่ 3  บ้านบางวุน 
   หมู่ที่ 4  บ้านท่านา 
   หมู่ที่ 5  บ้านปากช่อง 
   หมู่ที่ 6  บ้านบางอุดม 
   หมู่ที่ 7  บ้านสระศรีเมือง 
   หมู่ที่ 8  บ้านบางตะลุมพอ 
   หมู่ที่ 9  บ้านบ่อคณฑี 

 หมู่ที่ 10 บ้านหน้าโกฏิ 
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3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
     

รายการ ปีปัจจุบัน ปีท่ีแล้ว ๒  ปีท่ีแล้ว  
ประชากรชาย 2,519 2,536 2,571 (คน) 
ประชากรหญิง 2,442 2,432 2,488 (คน) 
รวมประชากร 4,961 4,968 4,997 (คน) 

บ้าน 1,519 1,491 1,513 (หลังคาเรือน) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

บ้านขนาบนาก 
บ้านป่าขลู 
บ้านบางวุน 
บ้านท่านา 
บ้านปากช่อง 
บ้านบางอุดม 
บ้านสระศรีเมือง 
บ้านบางตะลุมพอ 
บ้านบ่อคณฑี 
บ้านหน้าโกฏิ 

71 
85 
82 
151 
90 
129 
253 
213 
181 
264 

110 
145 
156 
285 
153 
203 
457 
310 
236 
464 

109 
136 
151 
268 
158 
207 
451 
284 
245 
433 

219 
281 
307 
553 
311 
410 
908 
594 
481 
897 

รวม 1,519 2,525 2,436 4,961 
ข้อมูล : ที่มาส านักทะเบียนอ าเภอปากพนัง (ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9) 

 
 

หมู่บ้าน 
จ านวนหลังคาเรือน 

ปี  ๒๕๕7 ปี  ๒๕๕8 ปี  ๒๕๕9 
หมู่ที่  ๑  บ้านขนาบนาก 
หมู่ที่  ๒  บ้านป่าขลู 
หมู่ที่  3  บ้านบางวุน 
หมู่ที่  4  บ้านท่านา 
หมู่ที่  5  บ้านปากช่อง 
หมู่ที่  6  บ้านบางอุดม 
หมู่ที่  7  บ้านสระศรีเมือง 
หมู่ที่  8  บ้านบางตะลุมพอ 
หมู่ที่  9  บ้านบ่อคณฑี 
หมู่ที่  10บ้านหน้าโกฏิ 

73 
88 
86 
152 
88 
131 
252 
211 
172 
260 

71 
85 
82 
151 
89 
129 
248 
209 
172 
255 

71 
85 
82 
151 
90 
129 
253 
213 
181 
264 

รวม 1,513 1,491 1,519  
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  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี – 15 ปี 460 428 888 
16 ปี – 25 ปี 319 305 624 
26 ปี – 35 ปี 444 341 785 
36 ปี – 50 ปี 621 550 1,171 
51 ปี – 60 ปี 276 268 544 
61 ปี – 80 ปี 336 424 760 
81 ปี – 100 ปี 57 113 170 
มากกว่า 100 ปี 3 5 8 

    
4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

 - โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน    4     แห่ง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา(รร.ขยายโอกาส)   จ านวน    1     แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน    2    แห่ง 
  - ที่อ่านหนังสือประจ าต าบล/หมู่บ้าน   จ านวน   11   แห่ง 
 
  4.2 สาธารณสุข 

หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
     -  ศูนย์บริการสาธารณสุข ต าบลขนาบนาก  จ านวน  2  แห่ง 
   1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขนาบนาก 
   2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางตะลุมพอ 
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  4.3 การสังคมสงเคราะห์  
    

จ านวนผู้สูงอายุแยกตามหมู่บ้าน 
หมู่ที ่ ชาย หญิง รวม 

1 22 27 49 
2 21 34 55 
3 24 36 60 
4 40 63 103 
5 23 37 60 
6 28 38 66 
7 65 82 147 
8 48 75 123 
9 40 49 89 
10 54 63 117 

รวมทั้งสิ้น 869/คน 
 

จ านวนผู้พิการแยกตามหมู่บ้าน 
หมู่ที ่ ชาย หญิง รวม 

1 5 4 9 
2 4 5 9 
3 6 4 10 
4 16 12 28 
5 6 6 12 
6 10 11 21 
7 21 22 43 
8 11 19 30 
9 15 6 21 
10 13 19 32 

รวมทั้งสิ้น 215/คน 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  ถนนลาดยาง จ านวน   7   สาย  ดังนี้ 
  1. ถนนทางหลวงชนบทบ้านเกาะฝ้าย – บางยา นศ 4045 
  2. ถนนทางหลวงสายปากพนัง- หัวไทร  นศ 4013 
  3. ถนนสายป่าพร้าว - ดอนโพรง 
  4. ถนนสายท่านา – บ้านทวด 
  5.  ถนนบางวุน – สังเมียน 
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  6.  สายบ้านน าทรัพย์-บ้านป่าขลู 
  7.  สายคันคลองพระราชด าริ-ประตูระบายน้ าบ้านหน้าโกฎิ 
  การคมนาคมภายในหมู่บ้าน 
  1.  ถนน คสล.    จ านวน      16   สาย  
  2.  ถนนหินคลุก    จ านวน     39    สาย 
  3.  ถนนดินลูกรัง/ดิน   จ านวน       5     สาย     
  5.2 การไฟฟ้า  
  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีจ านวน ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   4  ราย 
  5.3 การประปา 

 การบริการด้านการประปา   องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีดังนี้ 
 -  ครัวเรือนทั้งหมด                1,514    ครัวเรือน 
 -  ครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้        908       ครัวเรือน 

  5.4 โทรศัพท์  
 มีเสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งหมด 4 จุด 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีบุรุษไปรษณีย์รับส่งเอกสาร วัสดุ  จ านวน 1 คน 
6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  

 พืชเศรษฐกิจประจ าต าบลที ่ส าคัญ  ได้แก่  ไร่จาก ข้าว ปาล์ม  เป็นต้น 
  6.2 การประมง  
  มีการท าประมงชายฝั่งโดยเรือขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ 
  6.3 การปศุสัตว์  
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง
ไก ่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 
  
ประเภท โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะเนื้อ ไก่พ้ืนเมือง ไ ก่

เนื้อ 
ไก่ไข ่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ แมว สุนัข 

จ านวน 1,239 16 36 78 6,583 20 180 140 547 139 109 
  
  6.4 การท่องเที่ยว   
  ต าบลขนาบนากมี สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ ไร่จันทรังษี  สะพานตกปลาข้ามคลอง
พระราชด าริ  
  6.5 อุตสาหกรรม  
  มีโรงสี ขนาดใหญ่ 1 โรง 
  6.6  แรงงาน 

สัญชาติเมียนม่า สัญชาติลาว สัญชาติกัมพูชา รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
2 4 6 0 0 0 0 0 0 2 4 6 
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   หมู่ที่ 1  บ้านขนาบนาก 
   หมู่ที่ 2  บ้านป่าขลู 
   หมู่ที่ 3  บ้านบางวุน 
   หมู่ที่ 4  บ้านท่านา 
   หมู่ที่ 5  บ้านปากช่อง 
   หมู่ที่ 6  บ้านบางอุดม 
   หมู่ที่ 7  บ้านสระศรีเมือง 
   หมู่ที่ 8  บ้านบางตะลุมพอ 
   หมู่ที่ 9  บ้านบ่อคณฑี 

 หมู่ที่ 10 บ้านหน้าโกฏิ 
 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
     ข้อมูลการปลูกข้าวเจ้า (จ าแนกตามพื้นที่เพาะปลูก) 
 

หมู่ที่ ครัวเรือน พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
1 15 213.51 213.51 
3 58 688.88 688.88 
4 46 539.93 539.93 

รวม 113 1,442.31 1,442.31 
    
   ข้อมูลการปลูกจาก 
 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน จ านวนไร ่
1 15 127 
2 70 543 
3 35 259 
4 66 501 
5 60 651 
6 90 1,120 
7 120 510 
8 60 520 
9 5 30 
10 25 315 
รวม 476 4,576 
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  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  ไม่มีแหล่งน้ าการเกษตรที่ถาวร ใช้น้ าทางการเกษตรโดยอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติ 
  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
  มีประปาบาดาล ทั้งหมด 13 ตัว  10 หมู่บ้าน 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  8.1  การนับถือศาสนา  
 ประฃากรในต าบลขนาบนาก นับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซนต์ 
  8.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
  - งานวันกตัญญู 
  -  วันเข้าพรรษา 
  -  เทศกาลเดือนสิบ 
  -  ลากพระ 
  -  ลอยกระทง 
  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
  ประฃากรในต าบลขนาบนาก ใช้ภาษาใต้ และภาษากลาง ในการสื่อสาร 
  8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  น้ าตาลเกร็ด น้ าส้มจาก น้ าผึ้งโซม 
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ส่วนที่ 2  
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

  

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ   
    

 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

หมวดภาษีอากร     
 ภาษีบ ารุงท้องที ่ 55,175.99 78,017.00 77,528.50 60,000.00 

-  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 50,702.00 58,953.00 68,493.00 75,000.00 

-  ภาษีป้าย 2,800.00 2,600.00 2,600.00 3,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 108,675.99 139,570.00 148,621.50 138,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     
-  ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 60.00 40.00 60.00 500.00 
-  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20.00 460.00 300.00 500.00 
-  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน -   500.00 
-  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร - 400.00  500.00 
-  ค่าปรับผู้กระท าผิดสัญญาจ้าง 19,670.00 8,740.00 135,317.00 20,000.00 
-  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้น้ า -    
-  ค าขอใบอนุญาตน้ าบาดาล -    
-  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณชิย์ 200.00 400.00 400.00 500.00 
-  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน -    
-  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 418,882.00 17,573.25 26,498.50 500.00 
-  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 220.00 220.00 600.00 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 439,052.00 27,833.25 163,175.50 24,000.00 
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 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     
-  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 117,471.66 101,653.53 94,295.65 100,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 117,471.66 101,653.53 94,295.65 100,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการ
พาณิชย์ 

    

รายได้สาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 479,242.00 483,630.00 569,257.00 500,000.00 
รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 18,850.00 11,700.00 22,750.00 15,000.00 
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 498,092.00 495,330.00 592,007.00 515,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     
-  ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา 54,000.00 200,500.00 166,700.00 80,000.00 
-  ค่าจ าหนา่ยแบบพิมพ์และค าร้อง - -   
-  รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ 129,900.00 - - 20,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 183,900.00 200,500.00 166,700 100,000.00 
หมวดรายได้จากทุน     
-  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ - - - 3,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - 3,000.00 
 
 
 

 รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

หมวดภาษีจัดสรร     
-  ภาษีสุรา 944,983.28 1,055,619.26 1,030,435.07 1,000,000.00 
-  ภาษีสรรพสามติ 1,288,643.15 1,821,800.40 2,220,082.72 1,800,000.00 
-  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. 7,097,678.61 7,285,926.18 7,716,715.08 7,800,000.00 
-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 1,762,461.59 2,066,423.92 740,550.00 1,900,000.00 
-  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 419,899.44 108,294.09 116,009.47 100,000.00 
-  ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน 176,486.61 343,777.62 206,005.01 370,000.00 
-  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดิน 

991,552.00 1,411,935.00 740,550.00 1,000,000.00 

-  ค่าภาคหลวงแร่ 68,664.27 102,686.97 98,313.99 70,000.00 
-  ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 74,334.88 52,727.18 35,244.61 75,000.00 
-  ค่าอากรประทานบัตรและอาญาบัตร
ประมง 

300.00 300.00 - 5,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,825,003.83 14,249,490.62 14,180,260.77 14,120,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
เงินอุดหนุนทั่วไป 6,700,023.00 6,223,879.00 5,562,695.00 16,451,180.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,700,023.00 6,223ล879.00 5,562,695.00 16,451,180.00 
รวมทุกหมวด 20,872,218.48 21,438,256.40 20,907,755.42 31,451,180.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผนงานงบกลาง     
งานงบกลาง     
     งบกลาง     
      หมวดงบกลาง     
 ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

50,601.00 59,298.00 66,488.00 80,000.00 

ประเภทรายจา่ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - - - 7,128,000.00 
ประเภทรายจา่ยเบี้ยยังชีพคนพิการ - - - 2,265,600.00 
ประเภทรายจา่ยเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 42,500.00 48,000.00 34,000.00 78,000.00 
ประเภทรายจา่ยส ารองจ่าย 1,457,168.00 119,504.00 220,725.00 710,049.00 
ประเภทรายจา่ยตามข้อผูกพัน 214,500.00 200,000.00 200,000 330,000.00 

รวมหมวดงบกลาง 1,764,769.00 426,802.00 521,213.00 10,588,649.00 
      หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ     
            ประเภทรายจ่ายเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท) 

111,996.00 138,420.00 143,000.00 150,000.00 

รวมหมวดบ าเหน็จ/บ านาญ 111,996.00 138,420.00 143,000.00 150,000.00 
รวมงบกลาง 1,876,765.00 565,222.00 664,213.00 10,738,649.00 

รวมงานงบกลาง 1,876,765.00 565,222.00 664,213.00 10,738,649.00 
รวมแผนงานงบกลาง 1,876,765.00 565,222.00 664,213.00 10,738,649.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผนงานบริหารทั่วไป     
งานบริหารทั่วไป     
     งบบุคลากร     
      หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง) 

    

ประเภทรายจา่ยเงินเดือนนายก/
รองนายก 

514,080.00 480,046.00 379,440.00 379,440.00 

            ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  
นายก/รองนายก 

42,120.00 39,450.00 31,560.00 42,120.00 

ประเภทรายจา่ยเงินค่าตอบแทน
พิเศษ      นายก/รองนายก 

42,120.00 39,450.00 31,560.00 42,120.00 

ประเภทรายจา่ยเงินค่าตอบแทน
เลขานุการ 

86,400.00 86,400 86,400.00 86,400.00 

ประเภทรายจา่ยเงินเดือน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,800,000.00 1,775,147.00 1,780,024.00 1,800,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,484,720.00 2,420,493.00 2,308,987.00 2,350,080.00 
      งบบุคลากร     
      หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     
ประเภทรายจา่ยเงินเดือน
พนักงาน 

1,320,369.00 1,569,160.00 1,952,573.00 2,087,280.00 

ประเภทรายจา่ยเงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงาน 

45,389.00 - - 0.00 

ประเภทรายจา่ยเงินประจ า
ต าแหน่ง 

103,983.00 109,200.00 154,202.00 168,000.00 

ประเภทรายจา่ยเงินค่าตอบแทน 53,290.00 - - - 
ประเภทรายจา่ยค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

194,885.00 246,720.00 257,750.00 258,240.00 

ประเภทรายจา่ยเงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง 

53,950.00 32,700.00 21,670.00 21,180.00 

       ประเภทรายจ่ายเงินอื่น ๆ - 72,840.00 85,439.00 89,640.00 
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,771,866.00 2,030,620.00 2,471,634 2,624,340.00 
          รวมงบบุคลากร 4,256,586.00 4,451,113.00 4,780,618.00 4,974,420.00 
     งบด าเนินการ     
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสด ุ

    

      ค่าตอบแทน     
ประเภทรายจา่ยค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. 

229,914.00 242,986.00 11,650.00 150,000.00 

ประเภทรายจา่ยค่าเบีย้ประชุม 24,800.00 24,600.00 24,900.00 30,000.00 
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ประเภทรายจา่ยค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- - - 10,000.00 

ประเภทรายจา่ยค่าเช่าบ้าน 135,370.00 166,000.00 193,935.00 201,000.00 
ประเภทรายจา่ยค่าเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

7,376.00 16,834.00 21,454.00 30,000.00 

ประเภทรายจา่ยค่าเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล 

2,285.00 - - - 

รวมค่าตอบแทน 399,745.00 450,420.00 251,939.00 421,000.00 
     ค่าใช้สอย     
ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

112,545.00 118,912.00 102,430.00 20,000.00 

ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

49,855.00 142,200.00 55,600.00 70,000.00 

ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

162,833.00 260,413.00 159,456.00 760,000.00 

ประเภทรายจา่ยค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

- 30,950.00 - 5,000.00 

รวมค่าใช้สอย 325,233.00 552,475.00 317,486.00 855,000.00 
      ค่าวัสดุ     
ประเภทรายจา่ยค่าวสัดุส านักงาน 61,997.00 77,203.00 68,700.00 70,000.00 
ประเภทรายจา่ยวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

- - - 5,000.00 

ประเภทรายจา่ยวัสดุงานบ้านงานครัว 5,545.00 4,908.00 16,360.00 10,000.00 
   ประเภทรายจ่ายวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 

- -  20,000.00 

ประเภทรายจา่ยวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 

- -  50,000.00 

ประเภทรายจา่ยวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่  

- -  5,000.00 

ประเภทรายจา่ยวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์  

- -  - 

 ประเภทรายจ่ายวัสดุกีฬา  - -  - 
ประเภทรายจา่ยวัสดุคอมพิวเตอร ์ 40,530.00 34,000.00 49,165.00 70,000.00 
ประเภทรายจา่ยวัสดุอื่น ๆ 73,480.00 6,600.00 - - 

รวมค่าวัสดุ 181,552.00 122,711.00 134,225.00 230,000.00 
      หมวดค่าสาธารณูปโภค     
ประเภทรายจา่ยค่าไฟฟ้า 95,464.61 100,673.64 103,067.78 120,000.00 
ประเภทรายจา่ยค่าบริการ
โทรศัพท ์

7,732.00 7,707.21 7,708.82 10,000.00 

ประเภทรายจา่ยค่าบริการ
ไปรษณีย ์

9,772.00 10,707.00 11,284.00 5,000.00 

  ประเภทรายจ่ายบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

110,473.00 109,664.30 110,926.90 115,000.00 
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รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 223,443.44 228,752.15 232,987.50 250,000.00 
                 รวมงบด าเนินการ 1,129,973.00 1,354,358.15 936,637.50 1,756,000.00 
     งบลงทุน     
      หมวดค่าครุภัณฑ์     
            ประเภทรายจ่าย
ครุภณัฑ์ส านักงาน 

- - - 5,800.00 

            ประเภทรายจ่าย
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

- 787,000.00 - - 

            ประเภทรายจ่าย
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ

- - - - 

            ประเภทรายจ่าย
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

39,600.00 - - 19,000.00 

            ประเภทรายจ่าย
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 

- - 13,000.00 20,000.00 

            ประเภทรายจ่าย
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

- 56,600.00 7,600.00 46,200.00 

            ประเภทรายจ่าย
ครุภณัฑ์อื่น 

-  -  

            ประเภทรายจ่ายค่า
บ ารุงรักษาและปรังปรุงครุภณัฑ ์

14,850.00 - 26,700.00 50,000.00 

                            รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

54,450.00 843,600.00 47,300.00 141,000.00 

      หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

    

            ประเภทรายจ่ายค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

- - -  

            ประเภทรายจ่ายค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - - 30,000.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - - 30,000.00 

รวมงบลงทุน 54,450.00 843,600.00 47,300.00 171,000.00 
     งบเงินอุดหนุน     
      หมวดเงินอุดหนุน     
            ประเภทรายจ่ายเงิน
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

            ประเภทรายจ่ายเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ 

4,000.00 6,000.00 13,000.00 13,000.00 

                            รวม
หมวดเงินอุดหนุน 

19,000.00 21,000.00 28,000.00 28,000.00 

รวมงบเงินอุดหนุน 19,000.00 21,000.00 28,000.00 28,000.00 
รวมงานบริหารทั่วไป 5,460,009.44 6,670,071.15 5,792,555.50 6,929,420.00 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ     
     งบรายจ่ายอื่น     
      หมวดรายจ่ายอื่น     
            โครงการติดตาม
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์การ
บริหารจดัการทีด่ ี

25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 

                                รวม
หมวดรายจ่ายอื่น 

25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 

รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 
รวมงานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 

งานบริหารงานคลัง     
      งบบุคลากร     
      หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) 

    

            ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนพนักงาน 

841,168.00 771,672.00 831,893.00 1,569,420.00 

            ประเภทรายจ่ายเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 

37,795.00 - - 0.00 

            ประเภทรายจ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่ง 

42,000.00 18,064.00 14,000.00 42,000.00 

            ประเภทรายจ่ายค่าจ้าง
พนักงานจ้าง 

119,970.00 216,707.00 343,500.00 430,000.00 

             ประเภทรายจ่ายเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 

18,000.00 41,741.00 52,025.00 70,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,058,933.00 1,048,184.00 1,241,418.00 2,111,420.00 
             รวมงบบุคลากร 1,058,933.00 1,048,184.00 1,241,418.00 2,111,420.00 
     งบด าเนินการ     
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสด ุ

    

      ค่าตอบแทน     
            ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท. 

130,000.00 140,000.00 17,500.00 50,000.00 

            ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ 

- - - 5,000.00 

            ประเภทรายจ่ายค่าเช่า
บ้าน 

74,700.00 95,850.00 111,600.00 136,800.00 

            ประเภทรายจ่ายค่าเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบตุร 

3,404.00 6,130.00 10,650.00 20,000.00 

            ประเภทรายจ่ายค่าเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

2,853.00 - - - 

รวมค่าตอบแทน 210,957.00 241,980.00 139,750.00 211,800.00 
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     ค่าใช้สอย     
            ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

8,300.00 - 5,850.00 10,000.00 

            ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

118,016.00 34,626.00 46,572.00 300,000.00 

            ประเภทรายจ่ายค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

- 3,915.00 - 5,000.00 

รวมค่าใช้สอย 126,316.00 38,541.00 52,422.00 315,000.00 
     ค่าวัสดุ     
            ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
ส านักงาน 

57,559.00 44,284.10 38,765.00 40,000.00 

            ประเภทรายจ่ายวสัดุ
คอมพิวเตอร ์

43,220.00 40,600.00 39,705.05 30,000.00 

รวมค่าวัสดุ 100,779.00 84,884.10 78,470.05 70,000.00 
      หมวดค่าสาธารณูปโภค     
            ประเภทรายจ่าย
ค่าบริการไปรษณีย ์

- - - 10,000.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค    10,000.00 
รวมงบด าเนินการ 438,052.00 365,405.10 270,642.05 606,800.00 

     งบลงทุน     
      หมวดค่าครุภัณฑ์     
            ประเภทรายจ่าย
ครุภณัฑ์ส านักงาน 

- - 23,400.00 23,000.00 

            ประเภทรายจ่าย
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

34,100.00 - 30,600 58,200.00 

                                รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

34,100.00 - 54,000.00 81,800.00 

รวมงบลงทุน 34,100.00 - 54,000 81,800.00 
รวมงานบริหารงานคลัง 1,531,085.00 1,413,589.10 1,566,060.05 2,800,020.00 

รวมแผนงานบริหารทั่วไป 7,016,094.44 8,108,660.25 7,358,615.55 9,754,440.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
แผนงานสาธารณสุข     
งานบริการสาธารณสุขอื่น     
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์     
            อุดหนุนกิจการงานสาธารณสุข อสม. 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุข 

75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

รวมแผนงานสาธารณสุข 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน 

    

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     
     งบด าเนินการ     
      หมวดค่าตอบแทน     
            ประเภทรายจ่ายคา่ตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่ อปท. 

33,600.00 - - - 

รวมหมวดค่าตอบแทน 33,600.00 - - - 
      หมวดค่าใช้สอย     
            ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

- - - - 

            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

14,600.00 74,550.00 - 112,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 14,600.00 74,550.00 - 112,000.00 

รวมงบด าเนินการ 48,200.00 74,550.00 - 112,000.00 
     งบลงทุน     
     หมวดค่าครุภัณฑ์     
            ประเภทราจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟา้
และวิทย ุ

- - - - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - - - 
รวมงบลงทุน - - - - 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 48,200.00 74,550.00 - 112,000.00 
รวมแผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายใน 
48,200.00 74,550.00 - 112,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผนงานการศึกษา     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     
     งบบุคลากร     
      หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     
            ประเภทรายจ่ายเงนิเดือน
พนักงาน 

197,360.00 246,840.00 290,027.00 1,072,320.00 

            ประเภทรายจ่ายเงนิเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงาน 

6,760.00 - - - 

            ประเภทรายจ่ายคา่จา้ง
พนักงานจ้าง 

26,795.00 16,620.00 - 145,800.00 

             ประเภทรายจ่ายเงินเพิม่ต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง 

- - - 15,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน 230,915.00 263,460.00 290,027.00 1,233,120.00 
รวมงบบุคลากร 230,915.00 263,460.00 290,027.00 1,233,120.00 

     งบด าเนินการ     
      หมวดค่าตอบแทน     
            ประเภทรายจ่ายคา่ตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่ อปท. 

123,725.00 138,435.00 - 20,000.00 

            ประเภทรายจ่ายคา่ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- - - 2,000.00 

            ประเภทรายจ่ายคา่เชา่บ้าน 21,450.00 34,950.00 36,000.00 36,000.00 
            ประเภทรายจ่ายค่าเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

- - - 29,800.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 145,175.00 173,385.00 36,000.00 87,800.00 
      หมวดค่าใช้สอย     
            ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

- - - 5,000.00 

            ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

135,036.00 52,940.00 74,978.00 90,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 135,036.00 52,940.00 74,978.00 95,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 280,211.00 226,325.00 110,978.00 182,800.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 511,126.00 489,785.00 423,665.00 1,415,920.00 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     
      งบด าเนินการ     
      หมวดค่าใช้สอย     
            ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

387,780.00 342,520.00 331,840.00 563,700.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 387,780.00 342,520.00 331,840.00 563,700.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผนงานสังคมสงเคราะห์     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์     
     งบบุคลากร     
      หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     
            ประเภทรายจ่ายเงนิเดือนพนักงาน 167,540.00 220,920.00 250,020.00 258,000.00 

            ประเภทรายจ่ายเงนิเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

30,330.00 - - - 

รวมหมวดเงินเดือน 197,870.00 220920.00 250,020.00 258,000.00 

รวมงบบุคลากร 197,870.00 220,920.00 250,020.00 258,000.00 

     งบด าเนินการ     
      หมวดค่าตอบแทน     
            ประเภทรายจ่ายคา่ตอบแทนผูป้ฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 

26,835.00 28,950.00  15,000.00 

          ประเภทรายจา่ยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- -  1,000.00 

      หมวดค่าวัสดุ     
            ประเภทรายจ่ายค่าอาหารเสริม 
(นม) 

696,848.19 658,221.54 701,340.00 734,937.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 696,848.19 658,221.54 701,340.00 734,937.00 
รวมงบด าเนินการ 1,084,628.19 1,000,741.54 701,340.00 1,298,637.00 

      งบลงทุน     
      หมวดค่าครุภัณฑ์     
            ประเภทรายจ่ายครุภณัฑ์
ส านักงาน 

- - - 21,000.00 

            ประเภทรายจ่ายครุภณัฑ์
การศึกษา 

- - 72,500.00 97,650.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - -  118,650.00 
รวมงบลงทุน - - 72,500.00 118,650.00 

      งบเงินอุดหนุน     
      หมวดเงินอุดหนุน     
            ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

1,658,450.00 1,584,150.00 1,451,348.00 1,534,364.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,658,450.00 1,584,150.00 1,451,348.00 1,534,634.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 1,658,450.00 1,584,150.00  1,534,364.00 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

2,743,078.19 2,584,891.54 2,557,028.00 2,951,651.00 

รวมแผนงานการศึกษา 3,254,204.19 3,074,676.54 2,980,693.00 4,367,571.00 
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           ประเภทรายจ่ายคา่เชา่บ้าน 19,200.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 

           ประเภทรายจา่ยค่าเงนิช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

900.00 1,500.00 1,350.00 15,000.00 

            ประเภทรายจ่ายคา่เงนิช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล 

- - - - 

รวมหมวดค่าตอบแทน 46,935.00 66,450.00 37,3650.00 67,000.00 

      หมวดค่าใช้สอย     
      ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

5,812.00 8,838.00 8,880.00 30,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 5,812.00 8,838.00 8,880.00 30,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 52,747.00 75,288.00 46,230.00 97,000.00 

งบลงทุน     
     หมวดค่าครุภัณฑ์     
            ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน - - - 5,900.00 
            ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - - 21,000.00 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ - - - 26,900.00 
รวมงบลงทุน     

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 250,617.00 296,208.00 296,250.00 381,900.00 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     
งบด าเนินการ     
หมวดค่าใช้สอย     
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

- - - 70,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย - - - 70,000.00 
รวมงบด าเนินงาน - - - 70,000.00 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ - - - 70,000.00 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 250,617.00 314,760.00 340,290.00 451,900.00 

 
 

 
 
  

รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผนงานเคหะและชุมชน     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     
      งบบุคลากร     
      หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)     
            ประเภทรายจ่ายเงนิเดือนพนักงาน 140,177.00 396,503.87 457,888.00 523,560.00 
            ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 15,630.00 - - - 
             ประเภทรายจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง - 34,096.77 35,790.00 42,000.00 
            ประเภทรายจา่ยค่าจ้างพนักงานจ้าง 178,760.00 265,715.00 330,980.00 395,280.00 
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            ประเภทรายจ่ายเงนิเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานจา้ง 

64,300.00 44,768.00 41,900.00 43,560.00 

            ประเภทเงินเพิ่มอ่ืน ๆ - 13,443.87 14,111.00 16,560.00 
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 398,867.00 754,527.51 880,669.00 1,020,960.00 

                             รวมงบบุคลากร 398,867.00 754,527.51 880,669.00 1,020,960.00 
     งบด าเนินการ     
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     
        ค่าตอบแทน     
            ประเภทรายจ่ายคา่ตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่ อปท. 

50,000.00 92,000.00  40,000.00 

            ประเภทรายจา่ยค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- -  5,000.00 

            ประเภทรายจ่ายคา่เชา่บ้าน 17,250.00 47,225.00 52,727.00 64,800.00 
            ประเภทรายจ่ายเงนิชว่ยเหลือบุตร - 2,100.00 4,900.00 15,000.00 
            ประเภทรายจ่ายคา่เงนิช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล 

- - - - 

รวมค่าตอบแทน 67,250.00 141,325.00 57,627.00 124,800.00 
     ค่าใช้สอย     
            ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - 825.00  10,000.00 
           ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ 

63,178.00 32,762.00 12,525.00 40,000.00 

            ประเภทรายจ่ายคา่บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 1,010.00 686.82 30,000.00 

รวมค่าใช้สอย 63,178.00 34,597.00 13,238.82 80,000.00 
     ค่าวัสดุ     
            ประเภทรายจ่ายวัสดสุ านักงาน 15,660.00 10,545.00 4,229.00 20,000.00 
            ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

97,192.00 -  10,000.00 

            ประเภทรายจ่ายวัสดกุ่อสร้าง 340,317.00 249,673.00  100,000.00 
            ประเภทรายจ่ายวัสดคุอมพิวเตอร์ 9,845.00 21,520.00 18,605.00 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 463,014.00 281,738.00 22,834 180,000.00 

รวมงบด าเนินการ 593,442.00 457,660.00 93,699.82 384,800.00 

     งบลงทุน     
     หมวดค่าครุภัณฑ์     
            ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน - - - 14,700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
            ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
การเกษตร 

67,000.00 116,000.00 69,800.00 140,000.00 

            ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

5,990.00 -  - 

            ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส ารวจ - -  5,000.00 



 

แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

24 

            ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

35,600.00 21,000.00 33,400.00 - 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 108,590.00 137,000.00 103,200.00 159,700.00 

     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
            ประเภทรายจ่ายคา่ทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

442,900.00 174,600.00 69,600.00 - 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 442,900.00 174,600.00 69,600.00 - 
รวมงบลงทุน 551,490.00 311,600.00 172,800.00 159,700.00 

     งบเงินอุดหนุน     
      หมวดเงินอุดหนุน     
            ประเภทรายจ่ายเงนิอุดหนุนส่วน
เอกชน 

- - -  

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - -  
รวมงบเงินอุดหนุน - - -  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

1,543,799.00 1,523,787.51 - 1,565,460.00 

งานไฟฟ้าถนน     
     งบลงทุน     
     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
            ประเภทรายจ่ายคา่กอ่สร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค 

614,000.00 2,605,000.00 3,351,000.00 2,017,000.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 614,000.00 2,605,000.00 3,351,000.00 2,017,000.00 
งบลงทุน 614,000.00 2,605,000.00 3,351,000.00 2,017,000.00 

      หมวดเงินอุดหนุน     
            ประเภทรายจ่ายเงนิอุดหนุนส่วน
ราชการ 

- - 40,346.08 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - 40,346.08 - 
รวมงบเงินอุดหนุน - - 40,346.08  
รวมงานไฟฟ้าถนน 614,000.00 2,605,000.00 3,391,436.08 2,017,000.00 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,157,799.00 4,128,787.51 4,538,604.90 3,582,460.00 

 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณ
การ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน     
     งบด าเนินการ     
     หมวดค่าใช้สอย     
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

10,000.00 10,000.00 - 80,000.00 
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รวมหมวดค่าใช้สอย 10,000.00 10,000.00 - 80,000.00 
รวมงบด าเนินการ 10,000.00 10,000.00 - 80,000.00 

     งบเงินอุดหนุน     
     หมวดเงินอุดหนุน     
            ประเภทรายจ่ายเงนิอุดหนุนส่วนราชการ - - - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - - 
รวมงบเงินอุดหนุน - - - - 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

10,000.00 10,000.00 - 80,000.00 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00 10,000.00 - 80,000.00 
 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

    

งานกีฬาและนันทนาการ     
     งบด าเนินการ                                   
     หมวดค่าใช้สอย     
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

159,548.00 150,000.00 115,836.00 380,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 159,548.00 150,000.00 115,836.00 380,000.00 
     หมวดค่าวัสดุ     
            ประเภทรายจ่ายวัสดกุีฬา - - - - 

รวมหมวดค่าวัสดุ - - - - 
รวมงบด าเนินการ 159,548.00 150,000.00 115,836.00 380,000.00 

     งบเงินอุดหนุน     
     หมวดเงินอุดหนุน     
            ประเภทรายจ่ายเงนิอุดหนุน
ส่วนราชการ 

100,000.00 - - - 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 100,000.00 - - - 
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00 - - - 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 259,548.00 150,000.00 115,836.00 380,000.00 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น     
     งบด าเนินการ     
     หมวดค่าใช้สอย     
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

166,430.00 507,340.00 503,125.07 685,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 166,430.00 507,340.00 503,125.07 685,000.00 
รวมงบด าเนินการ 166,430.00 507,340.00 503,125.07 685,000.00 

     งบเงินอุดหนุน     
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     หมวดเงินอุดหนุน     
            ประเภทรายจ่ายเงนิอุดหนุน
ส่วนราชการ 

10,000.00 10,000.00 20,000.00 23,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 20,000.00 23,000.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 20,000.00 23,000.00 

รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 176,430.00 517,340.00 523,125.07 708,000.00 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

    

     งบด าเนินการ     
     หมวดค่าใช้สอย     
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

- - - 120,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย   - 120,000.00 
รวมงบด าเนินการ   - 120,000.00 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมละนันทนาการ 435,978.00 667,340.00 638,961.07 1,208,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณ
การ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
แผนงานการเกษตร     
งานส่งเสริมการเกษตร     
     งบด าเนินการ                                   
     หมวดค่าใช้สอย     
            ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

19,430.00 26,825.00 - 75,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 19,430.00 26,825.00 - 75,000.00 
     หมวดค่าวัสดุ     
            ประเภทรายจ่ายวัสดกุาเกษตร - - 9,900.00 - 

รวมหมวดค่าวัสดุ - - 9,900.00 - 
รวมงบด าเนินการ 19,430.00 26,825.00 9,900.00 75,000.00 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 19,430.00 26,825.00 9,900.00 75,000.00 
รวมแผนงานการเกษตร 19,430.00 26,825.00 9,900.00 75,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผนงานการพาณิชย์     
งานกิจการประปา     
      งบบุคลากร     
      หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) 

    

         ประเภทรายจา่ยค่าจ้าง
พนักงานจ้าง 

142,800.00 220,400.00 233,960.00 230,160.00 

       ประเภทรายจา่ยเงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง 

73,200.00 35,000.00 36,000.00 36,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) 

216,000.00 225,400.00 269,960.00 266,160.00 

        รวมงบบุคลากร 216,000.00 225,400.00 269,960.00 266,160.00 
      งบด าเนินการ     
      หมวดค่าตอบแทน     
            ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท. 

27,000.00 28,200.00 - 15,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 27,000.00 28,200.00 - 15,000.00 
      หมวดค่าวัสดุ     
            ประเภทรายจ่ายวัสดุ
อ่ืนๆ 

99,624.00 114,875.00 114,789.00 100,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 99,624.00 114,875.00 114,789.00 100,000.00 
     หมวดค่าสาธารณูปโภค     
            ประเภทรายจ่ายคา่
ไฟฟ้า 

585,158.05 595,772.56 499,021.07 700,000.00 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 585,158.05 595,772.56 499,021.07 700,000.00 
รวมงบด าเนินการ 711,782.05 738,847.56 499,021.07 700,000.00 

     งบลงทุน     
     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
            ประเภทรายจ่ายคา่
ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณซ์ึ่ง
เป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการ พร้อมการ
ก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง 

- 180,000.00 - - 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 180,000.00 - - 
งบลงทุน - 180,000.00 - - 

รวมงานกิจการประปา 927,782.05 1,174,247.56 883,770.07 - 
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รวมแผนงานการพาณิชย์ 927,782.05 1,174,247.56 883,770.07 1,081,160.00 
รวมทุกแผนงาน 16,126,869.68 18,201,516.86 17,456,007.59 1,081,160.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 
พ.ศ.  2558 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวน
โครงการ 
ที่มีการ
เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ า
นว
น 

ร้อยละ จ าน
วน 

ร้อยละ 

1. ด้านการจราจร
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

2 33.33 4 66.67 - - - - - - 6 100 

2. ด้านพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและสังคม 

17 68.00 - - 8 32.00 - - - - 25 100 

3.  ด้านเศรษฐกิจ และ
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

5 71.43 - - 2 28.57 - - - - 7 100 

4. ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

7 70.00 2 20.00 1 10.00 - - - - 10 100 
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5. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 50.00 - - 1 50.00 - - - - 2 100 

รวม 32 64.00 6 12.00 12 24.00 - - - - 50 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2559 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการจราจร
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
    1.1 แนวทางพัฒนาด้านคมนาคม  การ
ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และระบบ
ระบายน้ า 

5 13.51 2,901,000 6.34 กองช่าง 

    1.2 แนวทาง การพัฒนาสาธารณูปโภค
ด้าน ไฟฟ้า  ประปาและสาธารณูปการ
อื่นๆ 

6 54.54 340,000 17.07 กองช่าง 

รวม 11 22.92 3,241,000 6.79  
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แนวทางการพัฒนาใหบ้ริการและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

10 71.42 3,266,500 103.36 ส านักปลัด 

    2.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 100 725,000 102.11 ส านักปลัด 
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    2.3  แนวทางการพัฒนา สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและจัดสวัสดิการเชงิ
รุกให้ชุมชน 

3 30.00 668,335 45.74 ส านักปลัด 

    2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข   

2 66.66 275,000 74.32 ส านักปลัด 

    2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาและให้มีลานกจิกรรมกีฬา
เพื่อพัฒนาคนและสังคม  ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

2 22.22 250,000 38.16 ส านักปลัด 

รวม 26 57.78 5,184,885 81.01  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกืจและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
    3.1 แนวทางการพัฒนาการเกษตร การ
ประกอบอาชีพและการส่งเสริมศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

4 50.00 250,000 55.5 ส านักปลัด 

    3.2 แนวทางการพัฒนาการให้สวัสดกิารและ
อ านวยความสะดวกแก่ ประชาชน 

3 100 
78,000 

(8,808,000) 
26.00 

(107.41) 
ส านักปลัด/ 

กองช่าง 
รวม 

7 70.00 
328,000 

(8,808,000) 
43.73  

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการเมือง การปกครอง การ
บริหารจดัองค์กร 
    4.1  แนวทางการพัฒนาสถานที ่ อปุกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก  
ในการปฏิบัติงานราชการและการให้บรกิาร 

2 100 906,600 453.30 
ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง 

    4.2  แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพือ่เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

2 100 275,000 137.5 ส านักปลัด 

    4.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้านการเมือง การปกครอง 
การบริหารให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

9 90.00 342,000 108.57 ส านักปลัด 
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รวม 13 92.85 1,523,600 213.09  
 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
    5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม  สรา้ง
จิตส านึกด้านสิ่งแวดลอ้มและ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

- - - - ส านักปลัด 

    5.2 แนวทางการพัฒนาบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

- - - - กองช่าง 

รวม - - - - - 

รวมทั้งหมด 57 46.34 
10,277,485 
(8,808,000) 

18.02  

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ดา้นการจราจรสาธารณปูโภค 
และสาธารณปูการ 

    1.1 แนวทางพัฒนางานคมนาคม  การ
ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และระบบระบาย
น้ า 

3 10.34 2,017,000 6.64 กองช่าง 

    1.2 แนวทางการพัฒนางานไฟฟา้  ประปา
และสาธารณูปการอื่นๆ 

3 37.5 - 0.00 กองช่าง 

รวม 6  2,017,000.-   
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2. ยุทธศาสตร์พัฒนาคนและสังคม 

    2.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการศึกษา 
9 56.25 2,925,451.- 136.51 ส านักปลัด 

    2.2  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดกิารสังคม-
สังคมสงเคราะห์ 

8 88.88 9,538,600.00 106.33 ส านักปลัด 

    2.3  แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 

5 71.42 862,049.- 112.68 ส านักปลัด 

    2.4 แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้าน
สาธารณสุข   

1 33.33 200,000.- 70.17 ส านักปลัด 

    2.5 แนวทางการพัฒนาดา้นศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 

15 85.71 1,101,000.- 79.78 ส านักปลัด 

    2.6 แนวทางการพัฒนาดา้นการปอ้งกันและ
รักษาความสงบภายใน 

- - -   

รวม 35  14,627,1000.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
    3.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริม
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบล 

2 66.66 95,000.- 190 ส านักปลัด 

    3.2 แนวทางการพัฒนาดา้นส่งเสริมอาชีพ 
4 100 160,000.- 84.21 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

    3.3 แนวทางการพัฒนาดา้นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2 66.66 12,000.- 133  

รวม 8  375,000.-   
4. ยุทธศาสตร์ดา้นการเมือง การปกครอง 
การบริหารจัดองค์กร 
    4.1  แนวทางการพัฒนาสถานที ่ อปุกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก  
ในให้บริการ 

2 100 1,108,050.- 184.67 
ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง 
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    4.2  แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

3 100 620,000.- 218.81 ส านักปลัด 

    4.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามหลักธรรมา   ภิบาล 

9 100 639,000.- 232.36 ส านักปลัด 

รวม 14  2,367,050.-   
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
    5.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1 50 10,000.- 50 ส านักปลัด 

    5.2 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการก าจัดขยะและมลพษิ 

1 50 10,000.- 20 กองช่าง 

รวม 2  20,000.-  - 
รวมทั้งหมด 65  19,370,150.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้
ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้ 
   ๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 
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๑๓. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นท่ี 
๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย

                            ความสะดวกส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มข้ึน  
      มีดังนี ้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น 
๒. มีการบริการประชาชนที่รวดเร็วและเป็นธรรม  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ        
    ครัวเรือน 
๔. มีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากขึ้น 
๕. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถ

ด าเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ า
ท่วมขังในบางจุด ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากข้ึน แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท า
ให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีพ้ืนที่ติดน้ าจืดโดยตรง ท าให้การใช้น้ าเพ่ือการเกษตร
ได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้    

  
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ

สามารถด าเนินการได้  
อุปสรรค 
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๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยี
ในการท างานมไีม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
ของประชาชน   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
    

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสาม
ปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้ง
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลขนาบนากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน
บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
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    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลขนาบนากได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบาง
ประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไว้
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   
 

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
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๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 
1)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
2)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจาย

ข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
3)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ 
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ื อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม
จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาคว ามม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 



 

แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

39 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
   (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง
กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
   (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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   (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า
ไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความ
มั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่
ต้องใหค้วามส าคัญ อาท ิ
   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

41 

 
   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่าง
การเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
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๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อป ีซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ 
๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และ
มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ัน
สูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตั วของก าลัง
แรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่่าท่าให้ขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 
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๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ  และในปี  พ .ศ . ๒๕๕๗  IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอันดับที ่๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยี
ที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ 
และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP 
ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ 
และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี 
๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุก
ในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก
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ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะ
ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี 
๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน
มา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และ
ก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุน
ของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึน
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อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า 
สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ 
พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้่าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้่าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส่าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้่าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดิน
น้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่าง
เปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ 
ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้่ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

 (๔) ความเหลื่อมล้่าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ 
อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้่าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม  ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
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๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่
อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  
มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ 
แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ 
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความ
รุนแรงมากข้ึน น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่า
ไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศ
ป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
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(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน 
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดย
ในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิด
เป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี ๒๕๕๕ 
การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้่ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/
วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
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โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกิน
ค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิง
เมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็น
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้่าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่ง
น้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 
๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ 
โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้ง
เป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
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เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่าง
น้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) 
หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มี
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการ
ใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจ
จากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/
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กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 
๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 
ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
เพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น 
การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก่าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์  ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย 
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
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ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ านวน
ประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า 
ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้น
ต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้่า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
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พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  
มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐ
ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการ
คลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  
ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนา
แล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
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อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

 
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
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ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้่าเติม

ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ป ีโดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
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๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งละโล     จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพและ เสริ มสร้ า ง ธรรมาภิบาล ในการบริ หารจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้

มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิต
ที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเอง
มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่
ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริม
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การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และ
ทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย
สู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง 
พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้ง
ทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
กันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกัน
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  



 

แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

58 

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพ
ในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่ างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
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ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดย
ก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่
มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยัง่ยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
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๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

   
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนโดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร 
พัฒนาการท่องเที่ยว 
   (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้าง
งานให้แก่ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-
GT พัฒนารองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทาง
ทะเล 
   (3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา 
โดยการพัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ การสร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และ
การอ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้
จากทรัพยากรในท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะการใช้
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   (5) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิง
นิเวศน์อย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์ สร้างความอุดม
สมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบ
ด้านคุณภาพชีวิต 
  2) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   (1) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยชุมพร สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช 
และพัทลุง เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุ
สัตว์ พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่ง
ทะเลและการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
   (2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง 
เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว 
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   (3) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย การอ านวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ 
และสร้างภูมิคุ้มกัน แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท าและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และการบริหารจัดการ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
    (1) โครงการพัฒนาสงขลาเป็นศูนย์กลางการผลิตการแปรรูปและค้ายางพาราของ
ประเทศ 
    (2) โครงการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ ามันแบบ
ครบวงจร 
    (3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนังและลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเป็นอู่ข้าวอู่น้ า 
    (4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการกลุ่ม Mice และ Marina เกาะภูเก็ต 
    (5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาราลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    (6) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    (7) โครงการพัฒนาแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือไปท างานในต่างประเทศ 
    (8) โครงการพัฒนาข้าวสังข์หยดเป็นสินค้าเชิงคุณภาพ 
    (9) โครงการผลิตสินค้าอาหารฮาราลระดับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบครบวงจร 
    (10) โครงการอ่าวปัตตานี (ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งทะเล) 
    (11) โครงการฟื้นฟูการท านาในพื้นท่ีนาร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  

1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง 

บนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 
2) พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / 
ปาล์มน้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 

2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดา
มันและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นระดับโลก 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว 
ที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับ 
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

3) เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
1. สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม

จังหวัดด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ ามัน ) ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้ 

การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
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4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area) 
5. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการรองรับ

การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ 
ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว , 

ไม้ผล ,ปศุสัตว์ ,ประมง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
 

  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑. การก่าหนดต่าแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
     การก่าหนดต่าแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
     จากกรอบนโยบายและศักยภาพ  โอกาส  ข้อจ ากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงก าหนดต าแหน่ง
และทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า “นครแห่งการเรียนรู้  เกษตร  
ท่องเที่ยว น่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง”     

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
        (๑)  วิสัยทัศน์ (Vision)  “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
โดยมีค านิยามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
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ค่านิยามวิสัยทัศน์  
ค่าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครแห่งการเรียนรู้
  

ระบบการจัดการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมของผู้คนและกลุ่มคน เพื่อสร้างคุณภาพของคนนครให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นครแห่งการเกษตร ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากล  เกษตร
อุตสาหกรรมมีศักยภาพสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแก่จังหวัด  การเกษตรของ
จังหวัดมีความเข้มแข็งสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ยึดหลักการประยุกต์หลักทฤษฎี
พอเพียง ระบบการเกษตรมีศักยภาพทางการพาณิชย์ที่มีมาตรฐาน เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    

นครแห่งการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งในด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว บุคลากรท่องเที่ยว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ และกิจกรรม
ท่องเที่ยวที่มีทั้งปีด้วยประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และ
การตลาด ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยึดหลักการไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงามของจังหวัด รวมทั้งการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัด 

นครที่น่าอยู่ นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่น่าอยู่ เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเมือง
พลังงานสะอาด มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม พลังงาน ได้รับการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน  

นครที่มีชุมชนเข้มแข็ง เมืองที่มีความมั่นคง ชุมชน สังคมเข็มแข็ง มีโครงสร้างพ้ืนฐานและ สาธารณูปโภคท่ีมี
คุณภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงด้านอาหาร 
อาชีพและรายได้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีที่อยู่ที่กิน มีอาชีพมีรายได้  มีสุขภาพกาย จิต 
(12 มิติ) ที่ดี มีการอนุรักษ์ พัฒนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา และมีความ
ประชาธิปไตย ที่ยึดหลักนิติรัฐ 

พันธกิจ (Mission)  
๑. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมของจังหวัด  บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
  ๒. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

๓. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้  กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการ 
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง 
   ๔. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพ้ืนฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร 

๕. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความม่ันคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน า

นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
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2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

4. การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
5. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

 
เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 

1. รักษาฐานรายได้เดิม เพิ่มรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว 
2. ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
3. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า  

      สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
  4. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ใช้อย่างประหยัด 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 
6. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
7. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม 
2. เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม (นครแห่งธรรม : ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม) 

   3. ตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ  
และนวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1.1  รักษาฐานรายได้เดิม เพิ่มรายได้ 
     1.2  ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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2. กลยุทธ์ 
 3.1  บริหารจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 
 3.2  พัฒนาเป็นเมืองเกษตรต้นแบบที่เพียบพร้อมปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 
          3.3  พัฒนาการผลิตและนวัตกรรมการผลิต การเก็บเก่ียวการเก็บรักษา การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์    
                 บรรจุภัณฑ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ 
 3.4  พัฒนาระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน 
 3.5  พัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการที่ดินเชิงบูรณาการ 
 3.6  พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง  กระจายสินค้าทางการเกษตร 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าหมายรวม 4 ปี 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายปี 

2555 2556 2557 2558 2569 256
0 

1. รักษาฐานรายได้เดิม  
เพิ่มรายได ้
 

1.1. ผลิตภณัฑม์วลรวม (GPP) 
ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 ต่อปี  

34,587 
ล้านบาท 

34,935
ล้านบาท 

1 1 1 1 

 1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ต่อปี 

8,724.49 
ล้านบาท 

10,397.62 
ล้านบาท 
(11.44%) 

11,957.26 
ล้านบาท 

13,702.21 
ล้านบาท 

15,758.14 
ล้านบาท 

18,12
1.86 
ล้าน
บาท 

2. ระบบการผลติที่ไดร้ับ
รองมาตรฐาน และระบบ 
logistics มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

2.1 ต้นทุนโลจิสติกสต์่อ GPP 
ภายในปี 2560  ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

N/A N/A 20 15 13 10 

3. นครศรีธรรมราชเป็น
เมืองสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม 
ได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน 

3.1 จ านวนของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

23 
 
 

46 
 
 

56 
 
 

66 
 
 

76 
 
 

86 
 
 

4. นครศรีธรรมราชเป็น
เมืองพลังงานสะอาด มีการ
จัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ 
อย่างประหยดั 

4.1 จ านวนชุมชนที่มีการผลิต
พลังงานและพลังงานางเลือก
เพิ่มขึ้น จ านวน 24 ชุมชน 

14 16 18 20 22 24 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมคีวามสุขเพิ่มขึ้น 

5.1 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิตและ
ความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75 

N/A N/A 60 65 70 75 

6. การศึกษามีคุณภาพ
ทัดเทียมกับค่ามาตรฐาน
การศึกษา 

6.1 ค่าเฉลี่ย O-NET ม.3 ร้อย
ละ 

N/A N/A 40 45 50 55 

7. ปีการศึกษาเฉลีย่ของคน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน
ประเทศ 

7.1 ปีการศึกษาเฉลี่ยของคน
จังหวัดนครศรีธรรมราช สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 

N/A N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล  
ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
2. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
                 ที่ได้มาตรฐาน ให้เกิดความยั่งยืน 
 3.2  พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองคอน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
 3.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว 
                 แบบครบวงจร 
 3.4  พฒันา ยกระดับคุณภาพของบุคลากรการท่องเที่ยว 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้่า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ  
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.1  ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 1.2  
การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
2. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 3.2  อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัด 
 3.3  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ า 
 3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด และการ 
                 ประหยัดพลังงาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.1  ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
 1.2  ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.3  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข พ่ึงตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลยุทธ์ 
  3.1  สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และสวัสดิภาพทางสังคมให้ครอบครัวและชุมชน บนพ้ืนฐานชุมชน 
                 เข้มแข็ง 
 3.2  พัฒนาระบบอ านวยความเป็นธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่พ่ึงของประชาชน  
 3.3  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
 3.4  ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนแกนหลัก และพัฒนาไปสู่สวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 
 3.5  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืนของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการ  
                อันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.6  สร้างพลังสังคมและกลไก เครือข่ายการพัฒนาในระดับพ้ืนที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช 

๑. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.1  การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
 1.2  ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 
 1.3  เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาศาสนา อารยธรรม ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น/ 
                 สากล 
 1.4  เครือขา่ยชุมชนเข้มแข็ง เน้นศูนย์การเรียนรู้ 

3. กลยุทธ์ 
  3.1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET 
 3.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
 3.3  ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.4  ส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.5  สร้างเครือข่ายชุมชนด้านวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

   1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิสัยทัศน์ 

“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.
2559-2561) ได้ก าหนดไว้ขึ้นเพ่ือให้สอบคล้องกบสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” 
ตามแนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนากุล่มจังหวัดภายใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2558-2560 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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     พันธกิจ 
     1. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
     4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
     6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
    7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
    8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน       
การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
     เป้าหมาย 
     1.  รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
     2.  ประชาชนได้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น 
     3.  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
     4.  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมมูลค่า
การค้า การลงทุนของจังหวัด 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
     พันธกิจ 
    1. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
    3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
    4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้าง
เครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
    5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวม
ศูนย ์
     6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
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     8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
     9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     1.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการด ารงชีวิต
อยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
     2.  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.  ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
     4.  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     พันธกิจ 
     1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
     2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ      
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

    3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 
     4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย       
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
     5. รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง 
     6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
     7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
             8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
             9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู    
ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
             10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพา
ตนเองได ้
             11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผนชุมชน  
และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  
    เป้าหมายการพัฒนา 
    1.  ประชาชน/เยาวชนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปากติสุข 
    2.  ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่
เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
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    4.  ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     พันธกิจ 
     1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
     2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
     3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
     4. ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคาอารอย่างเป็นรูปธรรม 
     เป้าหมาย 
     1.  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ
ระบบการขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     พันธกิจ 
     1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
     2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน ให้
ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน  การ
ท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  
     เป้าหมาย 
     1.  ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
     2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
        3.  มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา 
 
  THAILAND  ๔.๐ 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักท่ีก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน
โมเดลนี้ 
  ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงาน
ราคาต่ า เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการ
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พัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่
มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 
  เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้
รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 
  ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบด้วย 
   ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค์ 
    กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบ
ประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนใน
โครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามใน
การก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
   ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้ โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดข้ึน 
    โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและ
ความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพ
ของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
   ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึง
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
    โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิด
จากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จาก
การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
   ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่ง
คั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
จากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการ พัฒนา
การศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งรัฐบาลต้อง
กล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขา
ตัวเองในระดับหนึ่ง 
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 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วิสัยทัศน์  
   “ต าบลน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวน าการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เพ่ิมผลผลิตการเกษตร” 
   2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 งานคมนาคม การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และระบบระบายน้ า 
   1.2 งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการอ่ืนๆ 
       2.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม 

2.1 ด้านการศึกษา 
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์ 

  2.3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
2.4 การให้บริการด้านสาธารณสุข 

  2.5 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 
  2.6 ด้านการป้องกันภัย และรักษาความสงบภายใน      
       3.)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



 

แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

75 

  3.1 ด้านการส่งเสริมศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 
  3.2 ด้านส่งเสริมอาชีพ 
  3.3  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 4.)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
4.1  พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
4.2  พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
4.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

      5.)  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัดขยะและมลพิษ 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  การส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม กาจัดการศึกษา 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   2.4 ตัวช้ีวัด  
   ๑)  ประชาชนในเขตต าบลขนบนากมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตต าบลขนาบนากมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตต าบลขนาบนกร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขตต าบลขนาบนากร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของต าบลขนาบนากมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของต าบลขนาบนากมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   2.5 ค่าเป้าหมาย 

 ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  ๒)  ประชาชนได้รับการ บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และกาจัดการศึกษา 

  ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

   2.6 กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
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๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  
และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้แข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน
ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท า
ระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

  ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตทุกด้าน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานการเกษตร 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
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  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย์ 
  10) แผนงานเคหะและชุมชน 
   2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากมีความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

    จุดแข็ง (Strengths) 
1.  มีพืชเศรษฐกิจที่มั่นคง คือ จาก และข้าวพันธ์พ้ืนเมือง 
2. มีคลองพระราชด าริผ่านในพื้นที่ต าบล 
3. การประกอบอาชีพของประชาชนที่หลากหลาย เช่น ประมงน้ าจืด ประมงน้ าเค็ม นาข้าว ไร่จาก สาน

ปาล์ม 
4. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการขยายตัวของการท านาข้าว 
5. มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ าจืด น้ าเค็ม (มีน้ า 3 น้ า คือ น้ าจืด น้ าเค็ม น้ ากร่อย) 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัญหาน้ าเค็มรุกล้ าพ้ืนที่การเกษตร 
2. ปัญหาดินเปรี้ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบบล    

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. ขาดการรวมกลุ่มในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. การละท้ิงถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในเมือง แล้วปล่อยผู้สูงอายุอยู่บ้าน 
 
โอกาส (Opportunities) 
1.  นโยบายส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP  อย่างจริงจัง จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาสินค้า OTOP ของ

ชุมชนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2. นโยบายส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการเกษตร จึงเป็นโอกาสให้เกษตรกรผลิตพืฃผลการเกษตรสู่

ตลาดเพิ่มมากขึ้น 
3. มีการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง 
 
อุปสรรค (Threats) 
1.  การกัดเซาะตามแนวชายฝั่งทะเล 
2. ดินบางส่วนเป็นดินเปรี้ยวไม่เหมาะสมกับการท าเกษตร 
3. เกษตรกรขาดความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขาดความรู้เรื่องเทคโนโลยี

เกษตรกรแบบใหม่ 
4.  การหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าว 

   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก นั้นได้ท า
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
      
 

ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ  

สาเหตุของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑.๑ แหล่งน้่าและ
น้่าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและ
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๑.๒ ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

ทางและที่สาธารณะใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

 1.3  เส้นทาง
คมนาคม 

ถนนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี 
อบต.เป็นหินคลุก ไม่
สะดวกในการเดินทาง 
เมื่อเกิดน้ าท่วมขัง
หรือฝนตกหนัก จะ

ถนนหินคลุกทุกสายใน
เขตต าบลขนาบนาก 

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
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เป็นหล่มเป็นบ่อ ได้
ง่าย 

 ๑.4 เส้นทาง
คมนาคมสาธารณะ 

ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจร
ไปมาเพิม่มากข้ึน 
และอบต.ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่
เป็นที่สาธารณะ จะ
ด าเนินการได้กต็่อเมื่อ
ต้องเป็นที่สาธารณะ   

เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๒.๑ ด้านสาธารณสุข ๑) มีการระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคตดิต่อ 

ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคลดการ
ระบาด  โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความ
ดัน 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

จ านวนผู้ป่วยลด
น้อยลง 

๓) ยาเสพติด ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ผู้ติดยาเสพติดลด
น้อยลงหรือเป็นศูนย ์

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๒.2 การอุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนบาง
ครัวเรือน บรโิภคน้ าท่ี
ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไมไ่ด้
คุณภาพ มตีะกอน  

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๒.3 สังคมในชุมชน 
 

๑) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    
 

เด็กนักเรยีนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น  มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 
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  ๒) เด็กและผูสู้งอายุ
บางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง 
และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลทีด่ ี

  ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับ
ความช่วยเหลือใน
ด ารงชีวิต 

ผู้พิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน ขอบขายและ 
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

สาเหตุของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

  ๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจ าปี
   

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อายุ ๓๕  
ขึ้นไป 

ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๓. ด้านเศรษฐกิจ ๓.๑ การวางแผน ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในใช้จ่ายเงินท่ี
รัดกุม 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนสามารถ
วางแผนการใช้
จ่ายเงินให้เกิด
คุณภาพ 
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 3.2 การเพ่ิมรายได้ ประชากรส่วนใหญ่
ท างานเพียงด้านเดียวคือ
อาชีพหลัก ไม่มีอาชีพ
เสรมิ 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ประชาชนมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้น 

 ๓.๓ สินค้า
การเกษตร 

๑) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

ร้านค้าแผลงลอย ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

  ๒) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

เกษตรกรในพ้ืนท่ี ผลผลติมีราคาสูงขึ้น 

 ๓.๔ การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 

ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

สาเหตุของปญหา พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.๑ พืชการเกษตร
เสียหาย 

น้ าเค็มเข้ารุกล้ าพื้นที่
การเกษตร ท าให้ผล
ผลิตเสยีหาย 

พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

มีระบบควบคุม
น้ าเค็ม การระบาย
น้ าเค็มที่ได้
มาตรฐาน   

 4.๒ แนวกันคลื่น การพังทะลายของ
ชายหาดบรเิวณ หมู่ที่ 
7,9,10 มีมากขึ้นทุกปี 
และแนวโนม้ทวีความ
รุ่นแรงมากขึ้น 

ชายหาด หมู่ที่ 7,9,10 แนวกันคลื่นที่ได้
มาตรฐานคงทน 
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5. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5.๑ ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลมื
เลือนไปมาก 

ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน  ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่
ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 
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  3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับ
ท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 1 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 6 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ 9 ยุทธศาสตร์ 10 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 

ยุทธศาสตร ์1 ยุทธศาสตร ์2 ยุทธศาสตร ์3 ยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร์ 5 

เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่  5 
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แผนงาน 

ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
1 

แผนงาน 
2 

แผนงาน 
3 

แผนงาน 

6 
แผนงาน 

4 
แผนงาน 

5 

กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์10 กลยุทธ์11 กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์12 

เป้าประสงค์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่  5 

แผนงาน 

10 
แผนงาน 

9 
แผนงาน 

8 
แผนงาน 

7 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 02 

 
วิสัยทัศน์ 

ต ำบลน่ำอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้ำวน ำกำรศึกษำ 

พัฒนำเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภำพชีวติ เพิ่มผลผลิตกำรเกษตร 

1.  ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.การให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐนให้มีความ

สะดวกและรวดเร็ว 

2.  ด้านพัฒนาคนและ
สังคม 

3.  ด้านพัฒนาเศรษฐิจ 

แผนงาน 
1 
 

แผนงาน 
2 
 

แผนงาน 
3 

 

แผนงาน 
6 
 

แผนงาน 
7 
 

แผนงาน 
8 

 

แผนงาน 
4 
 

4.  ด้านการบรหิาร
จัดการองค์กร 

แผนงาน 
5 
 

กลยุทธ์ที ่1 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

ค่าเป้าหมาย 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

2. การส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การ
บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  

กาจัดการศึกษา 

3. ประชาชนมีศักยภาพมี
รายได้เพียงพอสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

4.การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 

5. มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท า
ให้ชุมชนน่าอยุอ่ย่างสงบ

สุข 

1.  ด้านการได้รับบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

2.  ประชาชนได้รับการบ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  

และกาจัดการศึกษา 
 

3.ประชาชนมีศักยภาพมี
รายได้เพียงพอสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

4.การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วม

จากทุกดภาคส่วน 

5.มลภาวะและสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่า

อยู่อย่างสงลสุข 

กลยุทธ์ที ่9

 

            1 

            1 

            1 

กลยุทธ์ที ่8 กลยุทธ์ที ่7 กลยุทธ์ที ่6 กลยุทธ์ที ่5 กลยุทธ์ที ่4 กลยุทธ์ที ่3 กลยุทธ์ที ่2 กลยุทธ์ที ่11

 

            1 

            1 

            1 

กลยุทธ์ที ่12

 

            1 

            1 

            1 

กลยุทธ์ที ่10

 

            1 

            1 

            1 
แผนงาน 

10 
 

แผนงาน 
9 
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   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  
 
  
ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ
พัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 

 4 4 1 ปรับปรุงและ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานมีระบบ
สาธารณูปโภคที
มีประสิทธิภาพ 

1. จ านวน
ถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3 งานคมนาคม 
การก่อสร้าง 
ปรับปรุงถนน 
สะพาน และ
ระบบระบายน้ า 

-จ านวนถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น 

1.ถนน คสล.3 
กม./ปี 

1.โครงการ
ก่อกสร้าง
ถนน คสล. 

กองช่าง  

    2.  จ านวน
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม
เพิ่มขึ้น 

20% 20% 20% 20% งานคมนาคม 
การก่อสร้าง 
ปรับปรุงถนน 
สะพาน และ
ระบบระบายน้ า 

-  จ านวน
ถนนท่ีอยู่ใน
ความ
รับผิดชอบ
ได้รับการ
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

2.ร้อยละ 20 
ของถนน
ท้ังหมด 

2.โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 

กองช่าง  

    3.จ านวน
สะพานหรือ
ท่อเหลี่ยมท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

งานคมนาคม 
การก่อสร้าง 
ปรับปรุงถนน 
สะพาน และ
ระบบระบายน้ า 

-  จ านวน
สะพานหรือ
ท่อเหลี่ยมท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซม
และ
บ ารุงรักษา 

3.สะพาน/ท่อ
บล็อก 1แห่ง/
ปี 

3.โครงการ
ก่อสร้าง/
ซ่อมแซม
สะพาน 
คสล./ท่อ
เหลี่ยม 

กองช่าง  

แบบ ยท.03 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 

 4 4 1 ปรับปรุงและ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานมีระบบ
สาธารณูปโภคที
มีประสิทธิภาพ 

จ านวนแหล่ง
น้ าท่ีได้รับ
การพัฒนา
แล้วเสร็จ 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

งานไฟฟ้า 
ประปา และ
สาธารณูปการ
อื่นๆ 

จ านวนแหล่งน้ า
ท่ีได้รับการ
พัฒนาแล้วเสร็จ 

ปีละ 1 แห่ง ขุดลอก คู 
คลอง 

กองช่าง  

    จ านวน
ประปา/
ไฟฟ้าท่ีได้
ขยายเขต 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

1 
แห่ง 

งานไฟฟ้า 
ประปา และ
สาธารณูปการ
อื่นๆ 

จ านวนประปา/
ไฟฟ้าท่ีได้ขยาย
เขต 

ปีละ 1 แห่ง ก่อสร้าง/
ขยายเขต
ประปา/
ไฟฟ้า 

กองช่าง  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 

5 3 2 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา ผู้พิการ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์
และ
ผู้ด้อยโอกาส 

-ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการ
สังคม
สงเคราะห์เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

70% 70% 70% 70% พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ร้อยละ 70 ของ
กิจกรรมท่ีมีต่อ
สังคม 

ร้อยละ 70 
ของความพึง
พอใจต่อ
กิจกรรมท่ีจัด
ขึ้น 

จัดกิจกรรม
สงเคราะห์ 
เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส านักงานปลัด  

   ป้องกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของโรค 

อัตราการ
เจ็บป่วยลดลง 

5% 10% 15% 20% การให้บริการ
สาธารณะสุข 

จ านวน
ประชากรท่ี
ได้รับการ
ป้องกันโรค 

อัตราการ
เจ็บป่วยลดลง 
5% ปี 

โครงการ
สาธารณสุข
ในการ
ป้องกันและ
ควบคุม 
โรค 

ส านักงานปลัด  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 

5 3 2 ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา การ
อนุรักษ์
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม
การส่งเสริมทาง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

จ านวนกิจกรรม
การส่งเสริมทาง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปีละ 3 ครั้ง จัดกิจกรรม
ส่งเสริมและ
สืบทอด
ศาสนา
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   ส่งเสริมการจัด
การศึกษาท้ังใน
และนอกระบบ 

ร้อยละ70ของ
นักเรียนท่ีสัมฤทธิ์
ผลทางการศึกษา 

70 70 70 70 การศึกษา ร้อยละ70ของ
นักเรียนท่ี
สัมฤทธ์ิผลทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 70 ส่งเสริม
การศึกษา
ให้กับ
นักเรียน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
และการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 
 
 

50 50 50 50 การสร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชน 

จ านวน
ผูเ้ข้าร่วม
ฝึกอบรม 

อย่างน้อยปีละ
20คน 

จัดอบรมให้
ความรู้เพื่อ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ยท.03 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 

5 3 2 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
และการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวนผู้ประสพ
ภัยท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 

90 90 90 90 การสร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชน 

จ านวนผู้
ประสพภัยท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 

ผู้ประสพภัย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ ร้อย
ละ 90 

แก้ปัญหาภัย
แล้ง 
อุทกภัย 
และ
เหตุการณ์
ต่าง ๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

    จ านวนครั้งท่ี
ฝึกอบรมอาสา
ป้องกันภัย 

1 1 1 1 การสร้างความ
เข้มแข็งให้
ชุมชน 

จ านวนครั้งท่ี
ฝึกอบรมอาสา
ป้องกันภัย 

ปีละ 1 ครั้ง จัดอบรมให้
ความรู้เพื่อ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 

แบบ ยท.03 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 

5 3 2 ส่งเสริมสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ 

2 2 2 2 ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ 

ปีละ 2 ครั้ง จัดกิจกรรม
หรือร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
และ
กิจกรรม
นันทนาการ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   การป้องกันและ
การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 
 

50 50 50 50 ด้านการป้องกัน 
และรักษาความ
สงบภายใน 

จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม 
 

ปีละ 50 คน จัดอบรม/
พัฒนา
ศักยภาพ
ของ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

    จ านวนโครงการ/
กิจกรรมด้านยา
เสพติด 

     จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมด้านยา
เสพติด 

ปีละ 1 
โครงการ 

จัดอบรม/
พัฒนา
ศักยภาพ
ของ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 

1,2 1 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร กลุ่ม
อาชีพ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 
กลุ่มอาชีพ 

50 50 50 50 ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร กลุ่ม
อาชีพ 

ปีละ 50 คน จัดอบรม
การพัฒนา
ส่งเสริม
อาชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   ส่งเสริมศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร
ประจ าต าบล 

ร้อยละ 80 ของ
การเข้าถึงข้อมูล
การเกษตร 

80 80 80 80 ส่งเสริม
ศูนย์บริการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร
ประจ าต าบล 

ร้อยละ 80 ของ
การเข้าถึงข้อมูล
การเกษตร 

ร้อยละ 80 ส่งเสริม
กิจกรรม
ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการ
เกษตรฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเท่ียว
เพื่อเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

2 2 2 2 ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว   

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

ปีละ 2 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
การ
ท่องเท่ียว 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ
พัฒนา(ตัวชี้วัด
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 

5 5 4 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัตงิาน 

ร้อยละของผู้ผ่าน
การอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

80% 80% 80% 80% พัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละของ
บุคลากรท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 80/ปี อบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   พัฒนาการมี
ส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

การมีส่วนร่วม
เพิ่มมากขึ้น 

5% 10% 15% 20% แนวทางการมี
ส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน   

ร้อยละของการ
มีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้นปีละ 
5% 

กิจกรรมตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง 

 

   พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ท่ีเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

50% 55% 60% 65% พัฒนา
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
องค์กร 

ร้อยละของ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ี
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้นปีละ 
5% 

จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ี
จ าเป็นต่อ
องค์กร 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ความ 
เชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

61 62 63 64 

3 2 5 อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
มให้มี
ความ
ยั่งยืน 
 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีจัดเพ่ือ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีจัดเพ่ือ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ปีละ 1 
โครงการ 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

 

   การ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา
ขยะ และ
มลพิษ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

1 1 1 1 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการก าจัด
ขยะ และ
มลพิษ 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการขยะ และ
มลพิษ 

ปีละ 1 
โครงการ 

จัดอบรมสร้าง
จิตส านึกในการ
จัดการขยะและ
มลพิษ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
ขนาบนาก 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 
๒ ด้านพัฒนาคนและสังคม บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานการศึกษา ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด 

การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 
๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
ส านักงานปลัด 

๔ ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

รวม 5 ยุทธ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน 3 ส านัก/กอง 
 
  
 
 

 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
96 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน   

 
 

104 

 
 

28,746,000 

 
 

104 

 
 

28,746,000 

 
 

104 

 
 

28,746,000 

 
 

104 

 
 

28,746,000 

 
 

416 

 
 

114,984,000 

รวม 104 28,746,000 104 28,746,000 104 28,746,000 104 28,746,000 416 114,984,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม 
  2.1 แผนงานการศึกษา 
  2.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
  2.4 แผนงานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
  2.5 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

 
 

12 
25 

 
1 

13 
 
 

1 

 
 

1,700,700 
10,628,000 

 
10,000 

1,565,000 
 
 

200,000 

 
 

12 
25 

 
1 

13 
 
 

1 

 
 

1,700,700 
10,628,000 

 
10,000 

1,565,000 
 
 

200,000 

 
 

12 
25 

 
1 

13 
 
 

1 

 
 

1,700,700 
10,628,000 

 
10,000 

1,565,000 
 
 

200,000 

 
 

12 
25 

 
1 

13 
 
 

1 

 
 

1,700,700 
10,628,000 

 
10,000 

1,565,000 
 
 

200,000 

 
 

48 
100 

 
1 

52 
 
 

4 
 

 
 

6,802,800 
42,512,000 

 
10,000 

6,260,000 
 
 

800,000 
 

รวม 52 14,103,700 52 14,103,700 52 14,103,700 52 14,103,700 205 56,384,800 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

แบบ ผ.07  

แบบ ผ.07  
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ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
3.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

11 
 

2 

 
 

490,000 
 

120,000 

 
 

11 
 

2 

 
 

490,000 
 

120,000 

 
 

11 
 

2 

 
 

490,000 
 

120,000 

 
 

11 
 

2 

 
 

490,000 
 

120,000 

 
 

44 
 

8 

 
 

1,960,000 
 

480,000 

รวม 13 610,000 13 610,000 13 610,000 13 610,000 52 2,440,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริหารจัดการองค์กร 
  2.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   

 
 

14 
 

 
 

730,000 
 

 
 

14 
 

 
 

730,000 
 

 
 

14 
 

 
 

730,000 
 

 
 

14 
 

 
 

730,000 
 

 
 

56 

 
 

2,920,000 

รวม 14 730,000 14 730,000 14 730,000 14 730,000 56 2,920,000 
5) ยุทธศาสตร์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
3.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 

5 
 

2 
 

 
 
 

200,000 
 

3,000,000 

 
 
 

5 
 

2 
 

 
 
 

200,000 
 

3,000,000 

 
 
 

5 
 

2 
 

 
 
 

200,000 
 

3,000,000 

 
 
 

5 
 

2 
 

 
 
 

200,000 
 

3,000,000 

 
 
 

20 
 

8 

 
 
 

800,000 
 

12,000,000 

รวม 7 3,200,000 7 3,200,000 7 3,200,000 7 3,200,000 28 12,800,000 
รวมท้ังสิ้น 190 47,390,900 190 47,390,900 190 47,390,900 190 47,390,900 757 189,528,800 
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2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากด าเนินการ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายป่าพร้าว –
ถนนลาดยางปากแพรก   
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาใน
การใช้ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างถนน คสล.     
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว  150  เมตร  หนา  
0.15  เมตร พร้อม
ยกระดับ และหินคลุกถม
ไหล่ทาง 

80,000 80,000 
 

80,000 80,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ  38 
เมตร 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน คสล. ทิศ
เหนือวัดขนาบนาก -ทาง
หลวงชนบทสายวัดบางพระ  
หมู่ที่  1 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาใน
การใช้ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
500  เมตร พร้อมฝังท่อ
ขนาด Ø 1.00 x 1.00 x 
8.00 เมตร จ านวน 1 จุด   

2670,000 2670,000 2670,000 2670,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ   125 
เมตร 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน คสล.บ้าน
นายระนอง-ถนนลาดยาง 
ม.2 ปากแพรก หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาใน
การใช้ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 
400  เมตร พร้อมถมหิน
คลุกถมไหล่ทาง 

213,000 213,000 213,000 213,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ   100 
เมตร 

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสญัจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายวงแหวน  
 หมู่ที่ 2 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างถนน คสล.     
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร         
ยาว  350  เมตร        
หนา  0.15  เมตร พร้อม
หินคลุกถมไหล่ทาง 
 

200,000 200,000 -200,000 200,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ  87 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายดอนโพรง –  
ม.6 ปากแพรก  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร    
ยาว  150  เมตร  หนา  
0.15  เมตรพร้อมหิน
คลุกถมไหล่ทาง 

80,000 80,000- 80,000- 80,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ   
37 เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายเพี่ยม-
บ้านนายสมบูรณ ์
หมู่ที่ 4 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร    
ยาว  1,300  เมตร  
หนา  0.15  เมตรพร้อม
หินคลุกถมไหล่ทาง 

692,900 692,900 692,900 692,900 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ   
325 เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านทา่นา-
สะพานต าเสก 
หมู่ที่ 4,5 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร    
ยาว  900  เมตร  หนา  
0.15  เมตรพร้อมหิน
คลุกถมไหล่ทาง 

800,000 800,000- 800,000- 800,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ   
225 เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสาธารณ 
ประโยชน์ ติดบ้าน  นาย
ภิรมย์ หมู่ที่ 6 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00  เมตร         
ยาว  260  เมตร         
หนา 0.15 เมตรพร้อม
หินคลุกถมไหล่ทาง 
 

480,000 
 

480,000 480,000 480,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ  65 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  บ้านนางเทียบ-
ตลาดบางตะลุมพอ      
หมู่ที่ 6 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  400 เมตร หนา 
0.15  เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ   
100 เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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101 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
ประยูร-บ้านนายประสิทธิ ์
หมู่ที่ 7 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร    
ยาว  600  เมตร  หนา  
0.15  เมตรพร้อมหิน
คลุกถมไหล่ทาง 

320,000 320,000 320,000 320,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ   
150 เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   เชื่อมต่อถนนบา้น
เกาะฝ้ายบ้านนายรี-บา้น
นายเจียม 
หมู่ที่ 7 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร  
หนา 0.15 เมตรพร้อม
หินคลุกถมไหล่ทาง 
 

525,000 525,000 525,000 525,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ   
250 เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   สายแหลมทอง – 
วัดโคกมะม่วง หมู่ที่ 7 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว 1,000  เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

525,000 525,000 525,000 525,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ 
250  เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
102 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
ประยูร – บ้านนางสาคร   
หมู่ที่ 7 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  600  เมตร  หนา 
0.15 เมตรพร้อมหินคลุก
ถมไหล่ทาง 

375,000 375,000 375,000 375,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ  
150 เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  สายโคกแสง 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาใน
การใช้ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4  เมตร  ยาว 
3,200  เมตร  หนา 0.15 
เมตร พร้อมยกระดับด้วย
ลูกรังและฝังท่อ คสล. 
ขนาด Ø 0.80 x 1.00 x 
8.00 เมตร จ านวน 2 จุด 

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ 
800 เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   สายบ้านน าทรัพย์  
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาใน
การใช้ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 
2,800  เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมหินคลุกถม
ไหล่ทาง 

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ 
700  เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  หน่วยงาน 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายริมคลอง
พระราชด าริบ้านหน้าโกฏิ
นายเผือน หนูด า  
หมู่ที่ 10 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
400  เมตร  หนา 0.15 
เมตร พร้อมหินคลุกถม
ไหล่ทาง 
 

213,000 213,000 213,000 213,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ 
100  เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านน้าเผือน – 
ถนนดอนชายโข้  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
800  เมตร  หนา 0.15 
เมตร พร้อมหินคลุกถม
ไหล่ทางโดยใช้หินคลุก 
เกลี่ย บดอดั  

426,400 426,400 426,400 426,400 ก่อสร้างถนน 
คสล.ปลีะ 
200 เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายในพ้ืนท่ี
หมู่ที่ 1 – 10  
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ท าการซ่อมแซมถนนปรับ
ระดับ  บรเิวณช ารดุเป็น
หลุมเป็นบ่อ  ถนนทุก
สายในพ้ืนท่ี 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก  
ร้อยละ ๗๐   
ขึ้นไป  
 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  หน่วยงาน 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

19 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นางบุญมี – ถนนลาดยาง 
ม.2   ปากแพรก  
หมู่ที่  1  
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ยกระดับถนนกวา้ง 3 
เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.20 เมตร โดยใช้
หินคลุกเกลี่ย บดอัด
แน่น 
 

80,000 80,000 80,000  ปรับปรุงถนน.
ปีละ 180   
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนแนวเขตไร่
จาก ตรงข้ามบา้นนาย
ห้วน – แนวเขตไร่นาง
จารุณี รักกมล หมู่ 2 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ปรับปรุงถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง  4 เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 
0.15 เมตร     โดยใช้หิน
คลุกเกลี่ยบดอัดแน่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 340  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายริม
คลองบางวนุ-ปา่ขล ู
หมู่ที่ 2 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.20 
เมตร โดยใช้หินคลุก 
เกลี่ย บดอัด  

530,000 530,000 530,000 530,000 บุกเบิกถนน  
ปีละ 500  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  หน่วยงาน 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

22 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสาย 
สระแคร์   
หมู่ที่ 3 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ยกระดับถนนขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 380 เมตร 
หนา 0.20 เมตร โดยใช้
หินคลุก เกลี่ยบดอัด
แน่น 

307,000 307,000 307,000 307,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 380  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายเจียม-ถนนพนงักั้น
น้ าเค็ม      
 หมู่ที่ 3 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ยกระดับถนนขนาดกวา้ง 
4 เมตร ยาว 750 เมตร 
หนา 0.20 เมตร โดยใช้
หินคลุก เกลี่ยบดอัด
แน่น 
 

115,000 115,000 115,000 115,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 188  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
และซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ถนนคูนา 1,3,4  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ปรับปรุงถนนขนาด 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.20 เมตร  
โดยใช้หินคลุกและลูกรัง
บดอัด 

112,500 112,500 112,500 112,500 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 625  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  หน่วยงาน 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

25 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายบ้าน 
ท่านา  ถึงสะพานต าเสก 
หมู่ที่ 4,5 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ยกระดับถนนขนาดกวา้ง 
4.00  เมตร ยาว 900 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
โดยถมหินคลุกพร้อมบด
อัด 
 

128,000 128,000 128,000 128,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 225  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนจากคลอง
พระราชด าริ – บ้านนาง
ฮวด   
หมู่ที่ 5 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ยกระดับถนนขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
โดยถมหินคลุกพร้อมบด
อัด 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ300  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง
บางหรงจากเขื่อนวัดบาง
อุดม-สะพานบา้นนาย
สมหมาย 
หมู่ที่ 6 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.20 เมตร โดยถมหิน
คลุกพร้อมบดอัด 

230,000 230,000 230,000 230,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ  375 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  หน่วยงาน 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

28 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายข้างวัด
บางอุดม – คลองราชด าริ  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ยกระดับถนนขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
โดยถมหินคลุกพร้อมบด
อัด 

80,000 80,000 80,000- 80,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 700  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง
พระราชด าริบ้านนาย
อ าพัน-ปาก  บางหรง  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.20 เมตร โดยถมหิน
คลุกพร้อมบดอัด 
 

230,000 230,000 230,000 230,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ  375 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนบ้านนาง
เลี่ยน-สามแยกบ้านนายรี   
หมู่ที่ 7 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ยกระดับถนนขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.20 เมตร 
โดยถมหินคลุกพร้อมบด
อัด 
 

153,750 153,750 153,750 153,750 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 250  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  หน่วยงาน 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

31 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายนางสม
เฟื้อง-บ้านนางเฉลา 
หมู่ที่ 7 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.20 เมตร โดย
ใช้ดินลูกรังและหินคลุก 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 250  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน จากบา้น
นายมลชัย-บ้านนาย
อนันต ์
หมู่ที่ 7 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 
0.20 เมตร โดยถมหิน
คลุกพร้อมบดอัด 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 400  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายหมอน
พังกาส 
หมู่ที่ 8 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ปรับปรุงยกระดบัถนน 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร หนา 
0.50 เมตร โดยใช้ดิน
ลูกรังและหินคลุกเกลี่ย
อัดแน่น 

725,000 725,000 725,000 725,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 365  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 2561 2562 2563 2564 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ ชอบหลัก 
34 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

และซ่อมแซมถนนสาย
บ้านก านนัถาวร – บ้านโก
เหนียว  
หมู่ที่ 8  
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
โดยใช้หินคลุกพร้อมบด
อัด 
 

187,000 187,000 
 

187,000 187,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ  800 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

35 โครงการเสริมไหล่ทาง
ถนนสายบางตะลุมพอ – 
ถนนชายทะเล  
หมู่ที่ 8  

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ขยายไหล่ทาง สองข้าง
ทาง ขนาดกว้าง 0.5 
เมตร ยาว 3,800 เมตร 
หนา 0.20 เมตร  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 950  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนสายบาง
แพรกตีน 
หมู่ที่ 8 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ระยะทาง 810 เมตร 
กว้าง 4 เมตร  หินคลุก
หนา 0.20 เมตร 

432,000 432,000 432,000 432,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ  210 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 2561 2562 2563 2564 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ ชอบหลัก 
37 โครงการปรับปรุงและ

ซ่อมแซมถนนพร้อม
ยกระดับ ซอยลุงจนิดา 
หมู่ที่ 8 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ระยะทาง 300 เมตร 
กว้าง 5 เมตร หินคลุก
หนา 0.20 เมตร 

180,000 180,000 180,000 180,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 300  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน คสล. สาย
ตะลุมพอ-ชายทะเล 
หมู่ที่ 8 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ปรับปรุงถนน คสล. หนา 
0.10 เมตร กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,850 เมตร 

481,250 481,250 481,250 481,250 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 963  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนเลียบ
ชายทะเลจากบ้าน
นายแบบ - ชลประทาน  
หมู่ที่ 9 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ยกระดับถนนขนาดกวา้ง 
5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.20 เมตร 
โดยใช้หินคลุกพร้อมบด
อัด  
 

193,000 193,000 193,000 193,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 250  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

40 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนน สายชาย
มาบออก 
หมู่ที่ 10 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ระยะทาง 1,500 เมตร 
กว้าง 4 เมตร หินคลุก 
หนา 0.20 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 375  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนริมคลอง
บ้านหัวดอน 
หมู่ที่ 10 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ระยะทาง 1,100 เมตร 
กว้าง 4 เมตร หินคลุก 
หนา 0.20 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 ปรับปรุงถนน.
ปีละ 275  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

42 โครงการบุกเบิกถนนริม
คลองขนาบนาก 
 หมู่ที่ 1 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างบุกเบิกถนน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 600 เมตร หนา 
0.20 เมตร โดยใช้หิน
คลุก เกลี่ย บดอัด  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 บุกเบิกถนน  
ปีละ 150  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

43 โครงการบุกเบิกถนนสาย
บ้านตีนวัดขนาบนาก 
หมู่ที่ 1 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างบุกเบิกถนน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร      
ยาว 500 เมตร หนา 
0.20 เมตร โดยใช้หิน
คลุก เกลี่ย บดอัด  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 บุกเบิกถนน  
ปีละ 150  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

44 โครงการบุกเบิกถนนจาก
ประตูน้ าเสือหึงเลียบ
คลองใหญ่  – ปากบางต า
เสก หมู่ที่ 2 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างบุกเบิกถนนกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร  หนา 0.20 เมตร 
โดยใช้หินคลุก เกลี่ย บด
อัด พร้อมฝังท่อ 4 จุด 
 

375,000 375,000 375,000 375,000 บุกเบิกถนน  
ปีละ 250  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

45 โครงการบุกเบิกถนนจาก
บ้านนายห้วน – 
ถนนลาดยางศาลา
เอนกประสงค์    
หมู่ 2 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างบุกเบิกถนนโดย
ใช้หินลูกรังและหินคลุก
ท าถนนขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.30 เมตร 
 

375,000 375,000 375,000 375,000 บุกเบิกถนน  
ปีละ  250 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

46 โครงการบุกเบิกถนน 
จากถนนลาดยาง-คลอง 
ขนาบนาก 
หมู่ที่ 2 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ระยะทาง 1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร พร้อมท่อ
ระบายน้ า 

113,000 113,000 113,000 113,000 บุกเบิกถนน  
ปีละ 250  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

47 โครงการบุกเบิกถนนสาย
ดอนโพรงปา่พร้าว-ม.2
ปากแพรก  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างบุกเบิกถนน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 
1.00 เมตร พร้อมฝังท่อ
จ านวน 9 จุด โดยใช้ดิน
ขุด 

113,000 113,000 113,000 113,000 บุกเบิกถนน  
ปีละ  250 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

48 โครงการบกุเบิกถนนนาย
มนตรี –ม.6ปากแพรก 
หมู่ที่ 3 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

บุกเบิกถนนฐานกว้าง 
5.00เมตร หนา 1.00 
เมตร  ยาว 2,500 เมตร 
โดยใช้ดินขุด 
 

113,000 113,000 113,000 113,000 บุกเบิกถนน  
ปีละ 600  
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  

49 โครงการบุกเบิกถนนสาย
คูนา ระหว่างบ้านนายสม
กิจ-บ้านนายดนตร ี
หมู่ที่ 4 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ระยะทาง 2,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 บุกเบิกถนน   
2,000  เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

50 โครงการบุกเบิกถนน
สะพานต าเสก-บางสาม
แพรก  
หมู่ที่ 5 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างบุกเบิกถนน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนา 
0.60 เมตร พร้อมฝังท่อ
จ านวน 9จุด โดยใช้   
ดินขุด 

320,000 320,000 320,000 320,000 บุกเบิกถนน    
2,500 เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

51 โครงการบุกเบิกถนนกั้น
น้ าเค็มจากบา้นนาย
เฉลียว-บ้านนายเฉลิม 
หมู่ที่ 6 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างบุกเบิกถนน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.60 พร้อมฝังท่อ 6 จุด 
ขนาด 1x1x7 เมตร โดย
ใช้ดินขุด 

108,000 108,000 108,000 108,000 บุกเบิกถนน  
1,000  เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

52 โครงการบุกเบิกถนนกั้น
น้ าเค็มจากวัดบางอุดม-
ปากบางหรง   
หมู่ที่ 6 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างบุกเบิกถนน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 
1.00 พร้อมฝังท่อ 6 
ขนาด 1x1x7 เมตร จุด
โดยใช้ดินขุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 บุกเบิกถนน  
1,000   เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

53 โครงการบุกเบิกถนน สาย
หมอนโหนดราว 
หมู่ที่ 8 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  

ระยะทาง 2,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร โดยใช้หิน
ลูกรัง หนา 0.20 เมตร 

360,000 360,000 360,000 360,000 บุกเบิกถนน  
ปีละ  500 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

54 โครงการบุกเบิกถนนบ้าน
นางประถม เหมทานนท์ 
– บ้านนางประคอง เหม
ทานนท์  หมู่ที่ 10 
 

เพื่ อความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ในการใช้
ยานพาหนะ  
 

ก่อสร้างบุกเบิกถนนกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 2,000 
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
โดยใช้หินคลุก เกลี่ย บด
อัด พร้อมฝังท่อ คสล. 
ขนาด 1.00x1.00 x 
6.00 เมตรจ านวน 4 จุด 

115,000 115,000 115,000 115,000 บุกเบิกถนน  
ปีละ  500 
เมตร 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
116 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

55 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า
เพื่อการเกษตรจากคลอง
เขตปากแพรก –คลอง      
มาบขวาง หมู่ที่ 1,3, 4   
พร้อมประตู เปิด – ปิด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดคูส่งน้ าใน
การเกษตร 

ขุดลอกคู กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร          
ลึก  1.50 เมตร 
 

140,000 140,000 140,000 140,000 ขุดคูส่งน้ า    
ปีละ 750 
เมตร 

เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

56 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า
เพื่อการเกษตร คลอง
ขนาบนาก – คูส่งน้ า 
1,3,4 หมู่ที่ 1 
 

เพื่อขุดคูส่งน้ าใน
การเกษตร 

ขุดลอกคู กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร          
ลึก  1.50 เมตร 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ขุดคูส่งน้ า    
ปีละ 500  
เมตร 

เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอกคูส่งน้ า 
คลองขนบนาก-คู่ส่งน้ า 
1,3,4 
หมู่ที่ 1 

เพื่อขุดคูส่งน้ าใน
การเกษตร 

ขุดลอกคู กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000  เมตร          
ลึก  1.50 เมตร 
 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ขุดคูส่งน้ า    
1,000  เมตร 

เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

58 โครงการขุดลอกบางป่า
ขลู หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ป้องกันน้ าท่วม
ขังและป้องกันภัยแลง้ 

ขุดลอกคลองระยะทาง     
3 กม. 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ขุดลอกบาง   
ปีละ 750  
เมตร 

ป้องกันน้ าท่วม
ขังและภัยแล้งง 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างเหมือง
ส่งน้ า คสล. จากบ้านนาย
ห้วน ขุนทองจันทร์ ถึง
ประตูบางต าเสก 
 หมู่ที่ 2 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
น้ าในการเกษตรให้
มากข้ึน 

ต่อเติมเหมืองลอยขนด
กว้าง 1.00  เมตร ยาว 
2,500 เมตร ลึก 1.00 
เมตร 
 

125,000 125,000 125,000 125,000 ต่อเติมเหมือง
ปีละ 625  
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

60 โครงการขุดลอกคลอง
ขนาบนาก  
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ระยะทาง 3,000 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ท้องกว้าง 
2.50 เมตร 

125,000 125,000 125,000 125,000 ขุดลอกคลอง 
ปีละ  250 
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  

61 โครงการขุดลอกคู
ระหว่างเขตต าบลขนาบ
นาก -ต าบลปากแพรก      
ต าบลท่าพญา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดคูส่งน้ าขนาดกวา้ง 5 
เมตร ยาว 3,000 เมตร 
พร้อมฝังท่อจ านวน 10 
จุด 
 

238,000 238,000 238,000 238,000 ขุดลอกคู ปี
ละ 750  
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

62 โครงการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลเพื่อการเกา๖ร 
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อเป็นแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรกับ
ประชาชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 ขุดเจาะบ่อ
บาดาลให้ได้
ปีละ 2 
หมู่บ้าน 

น้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

63 โครงการขุดลอกคลอง
จากศาลาบางวุน -คลอง
บางวนุ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดลอกคู กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350  เมตร          
ลึก  1.50 เมตร 
ท้องกว้าง 2.50 เมตร 

69,000 69,000 69,000 69,000 ขุดลอกคลอง 
350  เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

64 โครงการขุดลอกเหมือง
ชุมเห็ด -  คลองบางวนุ  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดลอกคลองกว้าง          
5  เมตร ยาว 1,500 
เมตร 
 

70,000 70,000 70,000 70,000 ขุดลอก
เหมือง  ปีละ
750   เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

65 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ จ านวน 2 จุด       
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อการกักเก็บน้ าได้
ใช้ประโยชน์ในช่วง
หน้าแล้ง 

ปรับปรุงสระน้ าประจ า
หมู่บ้าน ด้วยระบบ พีอี 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงสระ ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

66 โครงการขุดคูส่งน้ าจาก
บ้านนายดนตรี-ถนนทา่
นาบา้นทวด หมู่ที่ 4 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ระยะทาง 3,500 กว้าง4 
เมตร ท้องกว้าง 2.50 
เมตร 

173,000 173,000 173,000 173,000 บุกเบิก
เหมือง  

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

67 โครงการขุดคูนาระหว่าง
เขต อบต. ท่าพญากับ 
อบต.ขนาบนาก พร้อมท่อ
ระบายน้ า 
หมู่ที่ 4 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดคูนากว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร ลึก   
1.50 เมตร  
ท่อ 01x1 เมตร  
10 ท่อน 

67,500 67,500 67,500 67,500 ขุดคูส่งน้ า ปี
ละ 375   
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

68 โครงการฝังท่อ คสล.หรือ 
pvc พร้อมปิด –เปิด  
ทั้งหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ฝังท่อ ระบายน้ าจ านวน 
10 จุด 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ฝังท่อ คสล.
หรือ pvc   

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

69 โครงการขุดลอกคลอง
บางทอนจาก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ระยะทาง 1,000 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ขุดลอกคลอง 
1,000 เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  

หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ท้องกว้าง 
2.5 เมตร 

70 โครงการขุดลอกคลอง
บางต าเสก-ปากบาง    
ท่าทราย   
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดคลองระบายน้ ากวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 1,500 
เมตร 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ขุดลอกคลอง 
ปีละ 375 
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

71 โครงการขุดลอกคลอง
บางทา่ทราย      
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดลอกคลองขนาดปาก     
กว้าง 5.00 เมตร ท้อง
กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ขุดลอกคลอง 
ปีละ 500 
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

72 โครงการขุดลอกคลอง
บางทา่ทราย –    วัดโคก
มะม่วง ปากบางต าเสก          
หมู่ที่  5 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดลอกคลอง ขนาด
ปากกว้าง 6.00  เมตร
ท้องกว้าง 4 เมตร   
ยาว  2,000  เมตร  
 ลึก 2.00  เมตร 

175,000 175,000 175,000 175,000 ขุดลอกคลอง 
ปีละ 500 
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

73 โครงการขุดลอกคลอง
บางแค  
หมู่ที่ 6 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดลอกคลอง ขนาด
ปากกว้าง 6.00  เมตร
ท้องกว้าง 4 เมตร   
ยาว  2,000  เมตร  
 ลึก 2.00  เมตร 

175,000 175,000 175,000 175,000 ขุดลอกคลอง 
ปีละ 500  
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

74 โครงการขุดลอกคลอง
รอบนอกบริษัทแหลม
ทอง-บ้านเกาะผา้ย   
หมู่ที่ 7 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  800 เมตร 
ลึก 2.00  เมตร 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ขุดลอกคลอง  ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

75 โครงการขุดลอกคลอง
บางตะลุมพอ8,9 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  800 เมตร 
ลึก 2.00  เมตร 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ขุดลอกคลอง 
ปีละ 200  
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

76 โครงการขุดลอกคูริมถนน 
คสล. สายบางตะลุมพอ 
หมู่ที่,9 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดลอกคูถนนระบายน้ า
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
1,500 เมตร ลึก 3 เมตร  
ฝังท่อ ขนาด 100x100 
ซม. 

100,000 100,000 100,000 50,000 ขุดลอกคู  ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

77 โครงการขุดลอกบาง
ตะลุมพอ-ชายทะเล  
หมู่ที่ 9  
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดลอกคลองกว้าง 8.00
เมตร  ยาว  4,000 เมตร 
 

100,000 100,000 50,000 50,000  ขุดลอกบาง 
ปีละ 1,000 
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

78 โครงการขุดลอกคูระบาย
น้ าตลอดแนวสองฝัง่ถนน
ทางหลวงชนบทปาก
พนัง-หัวไทร     
หมู่ที่ 9  
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดลอกคูระบายน้ าขนาด
กว้าง 5.00 เมตร         
ยาว 4,000 เมตร พร้อม
ฝังท่อขนาด Ø 
100x100     ซ.ม.
จ านวน 20 จุด 
 

225,000 225,000 225,000 225,000 ขุดลอกคู ปี
ละ 1,000  
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
123 

 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

79 โครงการขุดลอกคูระบาย
น้ าจากบ้าน นายอนนัต์ 
ช่วยจันทร์ – หนองกัด
ทราย  
หมู่ที่ 9 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ขุดลอกคูระบายน้ าขนาด
กว้าง 5.00 เมตร         
ยาว 965 เมตร  
พร้อมฝังท่อระบายน้ า
ขนาด Ø 100x100 
เมตร จ านวน 6 ท่อน 

50,000 
 

60,000 50,000 50,000 ขุดลอกคู
ระบายน้ าปี
ละ 240 
เมตร 

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขังและภัยแล้ง 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างประตู
ระบายน้ าปิด-เปิดบ้าน
นายเผื่อน - บ้านหน้าโกฏิ       
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อเป็นแนวป้องกัน
น้ าเค็มเข้าท่วมขัง 

ก่อสร้างประตูระบายน้ า
โดยใช้  ท่อคสล. ขนาด    
Ø 100 x 100 ซม. 30 
ท่อ  วางคู่ฝังละ 15 ท่อ
พร้อมประตูปิด – เปิด 
โดยใช้แรงหมุน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้าง
ประตูระบาย
น้ า 

พืชผลทาง
การเกษตรลด
การถูกน้ าเค็ม 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

81 โครงการขุดลอกคูคลอง 
ทุกสายใน 
ต าบลขนาบนาก 

เพื่อขุดลอกคูคลองใน
การสัญจรและ
การเกษตร 

ขุดลอกคูคลองตื้นเขิน 
ทุกสายใน 
ต าบลขนาบนาก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ขุดลอกคุปี 
ละ 5 สาย 

การระบายน้ า
เพื่อการเกษตรดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
124 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

82 โครงการเสริมท่อคสล.
หน้าวัดขนาบนาก  
หมู่ที่ 1 

เพื่อเสริมท่อ คสล.
หน้าวัดขนาบนาก 

ก่อสร้างท่อบล็อกขนาด 
1.00x1.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร  2 แถว 
จ านวน 10 ท่อ 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 ระบบท่อสง่
น้ าดีขึ้น 

แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล./ ท่อบล็อก บ้าน
หนองห้าง พร้อมประตู
ปิดเปิด 
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อก่อสร้างสะพาน 
บ้านหนองห้าง 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร   

438,800 
 

438,800 438,800 438,800 ประชาชนได้
ใช้สะพาน 

ประชาชนใช้ใน
การเกษตรและ
ป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล./ท่อบล็อก หน้าบ้าน
นางภู่  
หมู่ที่ 4,10 
 

เพื่อก่อสร้างสะพาน 
บ้านนางภู ่

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร   

1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ใช้สะพาน 

ประชาชนได้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
125 

 

 

 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

85 โครงการก่อสร้างสะพาน
ไม้ บ้านายศรีทอง-บ้าน
นายเศษ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างสะพาน 
บ้านนายศรีทอง-บ้าน
นายเศษ 

สะพาน ขนาดกว้าง     
4 เมตร ยาว 20 เมตร 

100,000 100}000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ใช้สะพาน 

ประชาชนได้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล.  /ท่อบล็อก      
หน้าโรงเรียนบา้นต าเสก  
หมู่ที่ 5  
 

เพื่อก่อสร้างสะพาน 
หน้าโรงเรียนต าเสก 

ก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  22.00  เมตร   
 

643,500 643,500 643,500 643,500 ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ใช้สะพาน 

ประชาชนได้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. บ้านนางเพ็ญศรี-
บ้านนางฮวด 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อก่อสร้างสะพาน
บ้านนางเพ็ญศรี-บ้าน
นางฮวด 

ก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
22 เมตร 

625,000 625,000 625,000 625,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ใช้สะพาน 

ประชาชนได้
สัญจรได้สะดวก 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
126 

 

 

 

 

 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

88 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 20 จุด 
หมู่ที่ 10 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

ตลอดป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อย
ละ 100 

ลดอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

กองช่าง 

89 โครงการติดตั้งและ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟา้
สาธารณะ 

เพื่อติดตั้งและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้า 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ไฟฟ้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อย
ละ 100 

ลดอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

กองช่าง 

90 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
และเฟสไฟฟา้ 

เพื่อขยายเขไฟฟ้าและ
เฟสไฟฟ้า 

ขยายเขตไฟฟ้าและเฟส
ไฟฟ้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อย
ละ 100 

ลดอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

 

91 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 20 จุด 
หมู่ที่ 8 

เพื่อติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

ติดตั้งไฟฟา้สาธารณะ 
20 จุด ระยะทาง 1 
กิโลเมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อย
ละ 100 

ลดอุบัติเหตุ และ
อาชญากรรม 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน             

 

92 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างประปา ไว้
ให้ประชาชนใชไ้ด้
อย่างพอเพียง 

ระบบประปาหอถังเหล็ก 
20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง
สนิมและเจาะบ่อบาดาล 

375,000 375,000 375,000 375,000 ประชาชน
ร้อยละ 100 
มีน้ าใช้  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 

93 วางท่อเมนระบบประปา
ภายใน หมู่ที่ 4 
 

เพื่อวางระบบ
น้ าประปาให้ใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

ขยายท่อประปา
ระยะทาง 1,500 เมตร 

105,000 105,000 105,000 105,000 ประชาชน
ร้อยละ 100 
มีน้ าใช้  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 

94 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถังประปาและ
ระบบประปา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงให้การใช้
น้ าประปามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถัง
ประปา ในหมู่ที่ 4 ตาม
แบบที่ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน
ร้อยละ 100 
มีน้ าใช้  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อขุดเจาะน้ าบาดาล 
หมู่ที่ 7 และเพื่อให้
ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

๑ แห่งในหมู่ที่ 7 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน ๑ ปา้ย 
(ตามแบบที่อบต.
ก าหนด) 

350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน
ร้อยละ ๑๐๐ 
มีน้ าใช้   

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน            

 

96 ปรับปรุงท่อเมนประปา
ทั้งหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อวางระบบ
น้ าประปาให้ใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ
เมนและระบบประปา 

100,000 100,000 100,000 200,000 ประชาชน
ร้อยละ 100 
มีน้ าใช้  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 

97 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถังประปาและ
ระบบประปา 
หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงให้การใช้
น้ าประปามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปรับปรุง 1 แห่งในหมู่ที่ 
9 ตามแบบที่ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 100 
มีน้ าใช้  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 

98 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมประปาหมู่บา้น
พร้อมติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็กบ้านหัวดอนและ   
บ้าหนา้โกฎิ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงให้การใช้
น้ าประปามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ท าการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้านพร้อม
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก 
บ้าหนา้โกฎิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 100 
มีน้ าใช้  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ พร้อม
ระบบท่อสง่น้ า 
หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงให้การใช้
น้ าประปามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ก่อสร้างประปาผิวดนิ
ขนาดใหญ่พร้อมระท่อ
ส่งน้ า ในพื้นที่ หมู่ที่ 2
ตามแบบที่ก าหนด 

750,000 750,000 750,000 750,.000 ประชาชน
ร้อยละ 100 
มีน้ าใช้  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

100 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้การใช้น้ าได้
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ตามแบบที่ อบต ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 100 
มีน้ าใช้  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 

101 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา 
โครงสร้างประปา และถัง
ประปา 
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อปรับปรุงให้การใช้
น้ าประปามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 100 
มีน้ าใช้  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 

102 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ประปา 

เพื่อน ามาปรบัปรุง
หรือซ่อมแซมประปา 

จัดซื้อครุภัณฑ์ประปา 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 100 
มีน้ าใช้  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้น้ า 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.1  แผนงานการศึกษา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  

103 โครงการติดตั้งกระจก
โค้ง ลูกระนาด พร้อม
ป้ายบอกเขต  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อลดอุบัติเหตุ ใน
การจราจร 

ท าการติดตั้งกระจกตาม
ทางแยก ลูกระนาด 
พร้อมป้ายบอกเขต 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ลดอุบัติเหตุ
เป็น 0 

เกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

104 โครงการติดตั้งไฟ
กระพริบบริเวณทาง
แยกพร้อมไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
 หมู่ที่ 9 
 

เพื่อลดอุบัติเหตุ ใน
การจราจร 

ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณ
ทางแยก ประกอบด้วย 
1.ทางแยกตะลุมพอ 
2.ทางแยกวัดบางอุดม 
3.หน้าโรงเรียนบ้านน า
ทรัพย์ 
4. ทางแยกวัดโคกแสง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ลดอุบัติเหตุ
เป็น 0 

เกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
131 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.1  แผนงานการศึกษา 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  

105 โครงการทัศนะศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่

เพื่อพัฒนาดา้น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปญัญาและ
ลักษณะนสิัยอย่าง
สมดุล 

จัดกิจกกรมให้กับเด็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
เด็กมี
พัฒนาการที่
ดีขึ้น 

เด็กมีการ
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

106 โครงการอนามัยเด็ก เพื่อป้องกันโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของเด็ก 

จัดกิจกรรมให้แก่เด็ก
และบุคลากร 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 90 
เด็กปลอด
จาก
โรคติดต่อ 

เด็กมีสุขภาพพลา
มัยสมบูรณ ์

ส านักงาน
ปลัด 

107 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น 

-อาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน 
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก 

430,700 430,700 430,700 430,700 ร้อยละ 90 
ได้รับการ
พัฒนา 

ศักยภาพการจัด
การศึกษาของ
อบต.ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

108 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นและสนามกีฬา
ของโรงเรียนในต าบล 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายของเด็ก 
 

ท าการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นและสนามกีฬา
ของโรงเรียน 4 โรงเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
สนามได้รับ
การพัฒนา 

เด็กได้มีสนามใน
การเล่นกีฬา 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.1  แผนงานการศึกษา 
 

109 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 
 

เพื่อพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กให้มีความมั่นคง
แข็งแรง 
 

ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย ์
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 
ศูนย์ 
 

พัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กมีความมั่นคง
แข็งแรง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

110 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมรักการอ่านของ
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน 
 

โรงเรียน สถานศึกษา 
และชุมชน ในต าบล
ขนาบนาก 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 
เด็กอ่าน
หนังสือมาก
ขึ้น 
 

เด็กในพื้นที ่อ่าน
หนังสือมากข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

111 โครงการจัดท าป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดท าป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
2 ศูนย์ 

ป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดยาว 1.5 เมตร สูง 
50 เซนติเมตรพร้อมเสา
ปูนคานลอย ขนาดสูง 2 
เมตร คานยาว 2 เมตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 ป้านชื่อศูนย์ 
2 ศูนย์ 

ป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักงาน
ปลัด 

112 โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ป้ายประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กว้าง 2.4 เมตร 
สูง 1.2 เมตร 

10,000 10,000 10,000 10,000 ป้ายกิจกรรม
กรรม จ านวน 
2 ศูนย์ 

ได้แสดงกิจกรรม
ให้ผู้ปกครองและ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

113 โครงการจัดหาอาหาร
เสริมนม  ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นที ่

เพื่อจัดหาอาหารเสริม
นมให้กับเด็กนักเรียน 

ตลอดปี เด็กนักเรยีนใน
ต าบลขนาบนาก 

735,000 735,000 735,000 735,000 เด็กนักเรยีน 
ร้อยละ 100 
ได้รับอาหาร
เสรมินม 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 

114 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนใน
พื้นที ่

เพื่อพัฒนาดา้น
ร่างกายและด้าน
สติปัญญาของเด็ก  
 

จัดหาครภุณัฑ์ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 เด็ก
ได้มีพัฒนา
ทางด้านสมอง 
ร่างกาย 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลมี
การพัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 

115 โครงการจัดกิจกรรม
งานวนัเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติสนอง
นโยบายของรัฐบาล 

จัดกิจกรรมให้เด็กใน
ต าบลขนาบนาก 

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กร้อยละ 90 
มีอารมณ์และ
สติปัญญาด ี

เด็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 

ส านักงาน
ปลัด 

116 โครงการต้นกล้า 
คุณธรรม จริยธรรม ใน
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ใน
สถาบนัการศึกษา 

จัดกิจกรรมให้กับเด็ก 
เยาวชนในถาบันศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
เด็กได้ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษาได้รับ
การอบรม
จริยธรรม 
คุณธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
134 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

117 โครงการส่งเสริม
อาชีพคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้
พิการและผู้ด้วยโอกาส 

จัดกิจกรรมเสริมอาชีพ 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ด้อยโอกาส
มีรายได้
เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 10 

ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 

118 โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สงูอาย ุ

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุมี
รายได้เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 10 

ผู้สูงอายุมีรายได้ 
และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

ส านักงาน
ปลัด 

119 โครงการเยี่ยมเยือน
ถามข่าว 

เพื่ออบรมให้ความรู้ 
ความช่วยเหลือ และ
สร้างขวัญก าลงัใจ แก่ 
คนชนา พิการ ด้อย
โอกาส 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ความช่วยเหลือ และ
สร้างขวัญก าลงัใจ แก่ 
คนชนา พิการ ด้อย
โอกาส 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80
ผู้สูงอายุมี
สุขภาพ 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมเก่าแก่ 
และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

ส านักงาน
ปลัด 

120 โครงการส่งเสริม
คุณค่าคุณตา คุณยาย 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นจาก
ภูมิปัญญาคุณตา คุณ
ยาย 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจากภูมิปัญญา
คุณตา คุณยาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 10 
การพัฒนา
เพิ่มข้ึน 

ผู้สูงอายุ พิการ 
ด้อยโอกาส ได้รับ
การยอมรับมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.3  แผนงานงบกลาง 

 

121 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว 

ให้ความรู้และเสริมสร้าง
ความรักในครอบครัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 ไม่
มีความ
รุนแรงใน
พื้นที ่

ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคล
ในครอบครัว ลด
น้อยลง 

ส านักงาน
ปลัด 

122 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
สตรีภายในต าบล
ขนาบนาก 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรี จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างกลุ่มสตร ี

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
กลุ่มสตรี
ได้รับการ
พัฒนา 

กลุ่มสตรีได้รับ
การพัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 

123 โครงการจัดกิจกรรม
ด้านการพฒันาสตรี 
และสถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมสตรีและ
สถาบนัครอบครัว 

เพื่อจัดกิจกรรมด้าน
พัฒนาสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 
สตรีและ
สถาบนั
ครอบครัว
ได้รับการ
พัฒนา 

สตรีและสถาบัน
ครอบครัวได้รับ
การพัฒนา ใน
ต าบลขนาบนาก 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.4  แผนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  

124 โครงการสงเคราะห์
ผู้ป่วยโรคเอดส ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงั
ชีพผู้ปว่ยเอดส์และ
เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
ความเป็นอยู่ที่ด ี

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
ต าบลขนาบนาก 

75,000 75,000 75,000 75,000 ผู้ป่วยเอดส์
ร้อยละ 100 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเปน็ค่า
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

ส านักงาน
ปลัด 

125 โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงั
ชีพผู้สงูอายุและเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ที่ด ี

ผู้สูงอายุในเขตต าบล
ขนาบนาก 

7,128,000 7,128,000 7,128,000 7,128,000 ผู้สูงอายุร้อย
ละ 100 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินนจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยยังชพี
ผู้สูงอาย ุ

ส านักงาน
ปลัด 

126 โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยงั
ชีพผู้พิการและเพื่อให้
ผู้พิการมีความเปน็อยู่
ที่ดี 

ผู้สูงอายุในเขตต าบล
ขนาบนาก 

2,265,600 2,265,600 2,265,600 2,265,600 ผู้พิการอายุ
ร้อยละ 100 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเปน็ค่า
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.4  แผนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  

127 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างหอ
กระจายข่าว 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
ม.4 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
ร้อยละ 90 
รับทราบ
ข้อมูลต่างๆ  

ประชาชนได้
ทราบข่าวสาร
และข้อมูลที่
รวดเร็ว 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

128 โครงการอบรม
หลักสูตรด้านกฎหมาย
ระเบียบที่เก่ียวกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเบื้องต้นแก่
ประชาชน 

จัดกิจกรรมหรืออบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
ประชาชน
เข้าใจระ
กฎหมาย 

ประชาชนสามรถ
น ากฎหมายไปใช้
เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

ส านักงาน
ปลัด 

129 โครงการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

จัดกิจกรรมให้ประชาชน
รวมกลุ่มเพื่อสร้าง
กองทุนสวัสดิการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
ร่วมกันเป็น
สมาชิกกองทุน 

ประชาชนมีเงิน
ออม 

ส านักงาน
ปลัด 

130 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนนุ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

จัดท าโครงการเพื่อ
ตอบสนองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 100 
สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
138 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.4  แผนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 

131 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชน 

25,000 25,000 25,000 25,000 ยาเสพติด
ลดลงร้อยละ 
10 

เด็กและเยาวชน
ไม่ติดยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

132 โครงกาเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ของประชาชนในพื้นที่
สามารถด าเนินงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยใน   
พื้นที่ได ้
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
อปพร.ผู้น าท้องถิ่น 
อาสาสมัคร 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 มีผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อย
ละ 70 ของ
สมาชิก  

มีอาสาสมัครที่มี
ความรู้พร้อม
ปฏิบัติงาน
ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณะภัยใน
พื้นที ่

ส านักงาน
ปลัด 

133 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ  

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ  

พื้นที่ต าบลขนาบนาก 
อุบัติเหตุเป็นศูนย ์

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ไม่เกิด
อุบัติเหตุ 

พื้นที่ต าบล 
ขนาบนาก 
อุบัติเหตุเป็นศูนย ์

ส านักงาน
ปลัด 

134 โครงการกฏหมาย
จราจรให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร 

อบรม กฎหมายจรราจร 
ให้กับเด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษา  
ต าบลขนาบนาก 

25,000 25,000 25,000 25,000 เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ 

เด็กและเยาวชน
สามารถเข้าใจ
กฎหมายจราจร
ได ้

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.4  แผนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  

135 โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณะภัย 
 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นผู้ประสบภัย
ในพื้นที ่

พื้นที่ต าบลขนาบนาก 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 
ประชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
ท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

136 โครงการจัดหาวัสดุ/
อุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

เพื่อจัดหาวัสดุ / 
อุปกรณ์เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับ
ด าเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที ่

อุปกรณ์ป้องกันบรรเทา   
สาธารณภัย 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 อุปกรณ์
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยที่
ทันสมัย 

อุปกรณ์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยที่
ทันสมัย 

ส านักงาน
ปลัด 

137 โครงการป้องกันการ
เกิดสาธารณภัยให้กับ
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่เด็กและ
เยาวชนในการป้องกัน
การเกิดสาธารณภัย 

เด็กและเยาวชนในต าบล
ขนาบนาก 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 
เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การอบรม 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ด้านสาธารณภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

138 โครงการ อบต.เดินดิน
เยี่ยมวัดประชาร่วมใจ 

เพื่อให้ชุมชนส่วน
ราชการ เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนาร่วมกัน 

จัดกิจกรรม สวดมนต์
ไหว้พระ ในต าบลขนาบ
นาก 

20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรม
เดือนละ ครั้ง 

ประชาชน ผู้น า 
เจ้าหน้าที่ มี
ความรักสามัคค ี

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.5  แผนงานสาธารณสุข 

 

139 โครงการพิทักษ์รักษา
ไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อส่งเสริมและรักษา
ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชน เด็ก เยาวชน 
ในต าบลขนาบนาก 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน เด็ก 
เยาวชน ได้
ส่งเสริมและ
รักษาไว้ซึ่งชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ความรัก ความ
สามัคคี ในต าบล
ขนาบนาก 

ส านักงาน
ปลัด 

140 โครงการส่งเสริม
ราษฎร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมราษฎร 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน เด็ก เยาวชน 
ในต าบลขนาบนาก 

35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน เด็ก 
เยาวชน ได้
ด าเนินการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนใน
พื้นที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

141 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
คนชรา ผูพ้ิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสร้างสังคมแห่ง
รอยยิ้มเราไม่ทิ้งกัน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

35,000 35,000 35,000 35,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เข้า
ร่วมกิจกรรม 

สามารถสร้าง
ความประทบัใจ
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได ้

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.6  แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

142 โครงการฝึกอบรม
ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับไข้ 
เลือดออก และรู้จัก
วิธีการดูแลตนเองให้
ปลอดภัย จากไขโ้รค
เลือดออก 
 

ประชาชนในพื้นที่ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
ประชาชน
ปลอดจาก
โรคติดต่อ
และโรคไม่
ติดต่อ 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.6  แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

143 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมอุปกรณ์
ออกก าลังกาย 
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา ลานกีฬากว้าง 4 เมตร 
ยาว 10 3 จุด พร้อมเท
คอนครีต และติดตั้ง
เครื่องออกก าลังกาย 

300,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ร้อยละ 90 
ได้ออกก าลัง
กาย 

ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง
ปลอดภัยจากโรค 

กองช่าง 

144 โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

เพื่ออนุรักษ์และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

นักเรียน  /กลุม่เยาวชน /
ประชาชน / กลุ่มอาชพีตา่งๆ  
ต าบลขนาบนาก 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ประชาชนใน
ต าบลนาบ 

อนุรักษ์และ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

ส านักงาน
ปลัด 

145 โครงการจัดงานวัน
กตัญญู 
 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่น 
 

อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ90 
ประชาชนได้
ร่วมท า
กิจกรรม 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นอนุรักษ์
ประเพณี 
วัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

146 โครงการจัดงาน
ประเพณี 
“ลอยกระทง” 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่น 
 

อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ90 
ประชาชนได้
ร่วมท า
กิจกรรม 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นอนุรักษ์
ประเพณี 
วัฒนธรรม ของ
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.6  แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

147 โครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ 
 

เพื่อส่งเสริมและท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของชาต ิ
 

อุดหนุน หรือ จัดท าเอง 
ปีละ1 คร้ัง  

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วนร่วม
ในการ
อนุรักษ์
ประเพณี 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

148 โครงการจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ   ของ
ทางราชการ 
 

เพื่อส่งเสริมและท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของชาต ิ
 

อุดหนุน หรือ จัดท าเอง 
ปีละ1 คร้ัง  

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วนร่วม
ในการ
อนุรักษ์
ประเพณี 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

149 โครงการแข่งขันเรือ
เพียว 
 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมแข่งขันเรือ
เพียว 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณ ี

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   2.6  แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

150 โครงการจัดส่ง
นักกีฬา เด็ก เยาวชน 
และประชาชน เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา-
กรีฑา 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง 
ๆ และให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดส่งนักกีฬา ทั้ง เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
ในต าบลขนาบนาก เข้า
ร่วมแข่งขัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ได้ร่วมเข้า
แข่งขัน 

การพัฒนา
ความสามารถ
ของ เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

151 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา
ภายในต าบลขนาบ
นาก 

เพื่อสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มจัดกิจกรรม
กีฬา-กรีฑาการ
ส่งเสริมความสามัคคี 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ภายในต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนมี
ความสัมพันธ์
กันดี 

ประชาชนมีความ
สามัคคีระหว่าง
ชุมชนและมนี้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

ส านักงาน
ปลัด 

152 โครงการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
และส่งเสริมให้ ออก
ก าลังกาย และเล่น
กีฬา 
 

ส่งเสริมให้ ออกก าลัง
กาย และเล่นกีฬา 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ทุกหมู่บ้านได้
อุปกรณ์กีฬา
เพื่อการออก
ก าลังกาย 

ส่งเสริมให้ ออก
ก าลังกาย และ
เล่นกีฬา 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  2.7   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

153 โครงการแข่งขันกีฬา 
– กรีฑา ของโรงเรียน
ในต าบลและระหวา่ง
ต าบล 

เพื่อให้นักเรียนได้มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และเพื่อเป็น
การสร้างความสามัคค ี
 

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ของโรงเรียน  
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 
โรงเรียนใน
พื้นที่ส่ง
นักกีฬาเข้า
ร่วม 

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาของ
โรงเรียน  
 

ส านักงาน
ปลัด 

154 โครงการจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 
หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 
9 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายของ
ประชาชนในหมุ่บ้าน 

จัดหาเครื่องออกกก าลัง
กายกลางแจ้ง 

200,000 200,000 100,000 100,000 จัดซื้อเคร่ือง
ออกก าลัง
กายปีละ 1 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
การออกกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

155 โครงการจัดงาน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
(เข้าพรรษา) 
 

เพื่อส่งเสริมและท านุ
บ ารุงกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา และ
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของชาต ิ
 

อุดหนุน หรือ จัดท าเอง 
ปีละ1 คร้ัง  

15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วนร่วม
ในการ
อนุรักษ์
ประเพณี 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเขิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

156 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในต าบล 
ขนาบนาก 

เพื่อติดตั้งกล้องจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ภายในต าบลขนาบนาก 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
สามารถ
ติดตาม
คนร้ายได ้

ประชาชน
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

157 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในต าบล 

การประชาสัมพัทธต์ าบล
และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
ร้อยละ 5 

ต าบลขนาบนาก
เป็นที่รู้จักมากข้ึน
และส่งเสริม
รายได้ให้แก่
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

158 โครงการปั่น
จักรยาน  
พาแลนา มาดู
จาก 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในต าบล 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 60 

ประชาสัมพนัธ์
ต าบล และสนิค้า
ประจ าท้องถิน่ 

ส านักงาน
ปลัด 

159 โครงการล่องเรือ 
ชิมหอย หรอย
น้ าตาลจาก 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในต าบล 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 60 

ประชาสัมพนัธ์
ต าบล และสนิค้า
ประจ าท้องถิน่ 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

160 โครงการอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตน้ า 
ตาลจาก  
หมู่ 6 
 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชน 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน 
หมู่ที่ 6 

50,000 50,000 50,000 50,000 วิสาหกิจ
ชุมชนมี
รายได้เพิ่ม 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

161 โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มเลี้ยงสัตว ์
หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชน 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยง
สัตว ์

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
กลุ่ม มีรายได้
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

162 โครงการปรับปรุง
พื้นที่ บ่อกุ้งร้าง นา
ร้าง เพื่อท า
การเกษตร 
หมู่ที่ 7,8,9,10 

เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ
และเพิ่มรายได ้

เพือ่ปรับปรุงพื้นทีบ่่อกุ้ง
ร้าง นารา้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80
กลุ่ม มีรายได้
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง 

163 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมจากรายได้
หลัก 

สมัครครัวเรือนให้ปลูก
พืชเชิงเดี่ยวแนะน าการ
เพาะปลูก 

30,00 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80
กลุ่ม มีรายได้
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน
สามารถมีอาชพีที่
หลากหลาย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมุลคา่เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3.2  แผนงานบริหารทั่วไป  

 

164 โครงการฝึกอบรม
อาชีพหลักสูตรระยะ
สั้นให้กับชุมชน 

เพื่อเสร้างรายได้ที่
มั่นคงให้ประชาชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพ 

30,000                           30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 

ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

165 โครงการสนบัสนนุ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ต าบลขนาบนาก 

เพื่อลดการว่างงาน
และเพิ่มรายให้แก่กลุ่ม
อาชีพ 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 

ประชาชนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักงาน
ปลัด 

166 โครงการยกระดับ
มาตรฐานสินคา้ปา่
จาก 

เพื่อเพิ่มระดับสินค้า
ป่าจากให้มีมาตรฐาน 

ส่งเสริมสินคา้ปา่จาก 30,0000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 

สินค้าป่าจาก
ได้รับมาตรฐาน
เป็นสินคา้ที่ตลาด
ต้องการ 

ส านักงาน
ปลัด 

167 โครงการอุดหนุน
วิสาหกิจชุมชน 
ภายในต าบลขนาบ
นาก  

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชน 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน 
ภายในต าบลขนาบนาก 

100,000 100,000 100,000 
 

100,000 วิสาหกิจ
ชุมชนมี
รายได้เพิ่ม 
 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
   4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

168 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์
บริหารถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
การเกษตรประจ า
ต าบล 
 

เพื่อบริหารจัดการให้มี
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯอย่างต่อเนื่อง 
 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯจ านวน 25 คนๆ   
ละ 100 บาท/เดือน  
จ านวน 12 เดือน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 
คณะกรรม
ได้รับการ
พัฒนา 

มีการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ
อย่างต่อเนื่อง 
 

ส านักงาน
ปลัด 

169 โครงการส่งเสริม
ปรับปรุงพืน้ทีน่า
และประสิทธิภาพ
การผลิตข้าว/
ส่งเสริมการปลูก
ข้าวพันธุ์ด ี
 

เพื่อช่วยเหลือชาวนา
ให้มีอาชีพและข้าว
พันธุ์ดีปลูก 
 

ให้ชาวนาได้ข้างที่มี
คุณภาพ 

90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 100 
ได้ผลิตขา้วที่
มีคุณภาพ 

ได้ผลิตขา้วทีมี
คุณภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
   4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

170 โครงการปรับปรุง
อาคารที่ท าการ
อบต.ขนาบนาก  
 

เพื่อท าการปรับปรุง
ต่อเติมอาคาร
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของอบต. 
 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
รายละเอียดตามแบบ
แปลนของอบต. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 อาคารที่ท า
การ อบต. มี
ความสะดวก
ร้อยละ 100 

ความ
สะดวกสบายของ
ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 

171 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณ 
ที่ท าการ อบต.
ขนาบนาก 

เพื่อก่อสร้างห้องน้ า
และปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณ ที่ท า
การ 

ก่อสร้างห้องน้ าและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณ ที่ท า
การ 

100,000 100,000 100,000 100,000 บริเวณ
โดยรอบ 
อบต. มีความ
สะดวกร้อย
ละ 100 

ความ
สะดวกสบายของ
ผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ส านักงาน
ปลัด 

172 โครงการจัดหา
วัสด ุ
 

เพื่อจัดหาวัสดุส านักงาน
และวัสดุต่างๆเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสดุส านักงาน
ให้กับส านักปลัดฯ,กอง
คลังและกองชา่ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีวัสดุ
ส านักงานใช้ 
ร้อยละ100 
 

การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
   4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

173 โครงเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร ส.อบต 
พนักงาน อบต. เข้าถึง
จริยธรรม คุณธรรมที่
มีต่อชุมชนและคนใน
องค์กร 

ผู้บริหาร สมาชอกสภาฯ
พนักงาน และลูกจ้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 มี
ความรู้เรื่อง
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน 
ลูกจ้าง 

ส านักงาน
ปลัด 

174 โครงการอบรม
พนักงานส่วนต าบล    
และพนักงานจา้ง 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และ
สร้างทัศนคตทิี่ดีให้กับ
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง  

พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างจะต้องได ้
รับการฝึกอบรม  อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง/คน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 ครั้ง/
คน เป็นอย่าง
น้อย 

บุคลากร ของ 
อบต.มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 
 

ส านักงาน
ปลัด 

175 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของ 
อบต.ขนาบนาก 
 

เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อน ามา
ปรับปรุง และพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของ อบต. 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างและผูน้ า
ชุมชน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ทุกคนได้เข้า
ร่วม 

น าความรู้ทีไ่ด้
จากการศึกษาดู
งานมา/ปรบัปรุง
การท างาน    
ของ อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
   4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความม่ังคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 

176 โครงการจัดท า
แผนพัฒนา อบต. 
 

เพื่อจัดท าแผนชุมชน 
แผนยุทธศาสตร์ แผน
ยุทธศาสตร ์

จัดท าแผนชุมชน แผน
ยุทธศาสตร์ แผน
ยุทธศาสตร ์

10,000 10,000 10,000 10,000 ผลการ
ด าเนินการ
บรรลุตาม
แผน ร้อยละ 
70 

อบต. มี
แผนพัฒนาเพื่อ
น ามาใช้เป็น
แนวทงในการ
พัฒนา 

ส านักงาน
ปลัด 

177 โครงการติดตาม
ประเมินผลตาม
หลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการที่ด ี
 

เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาติดตามผลการ
ด าเนินกิจกรรมของ 
อบต. ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 

1 คร้ัง/ ปี ในต าบล 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 ผลการส ารวจ
มีความ
ถูกต้องร้อย
ละ 80 

น าผลการ
ประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง
ปฏิบัติงานของ 
อบต. 
 

ส านักงาน
ปลัด 

178 โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษี  และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได ้

ตลอดปี ในเขตต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

สามารถพัฒนา
รายได้ให้สูงขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
   4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

179 โครงการ
ประชาสัมพนัธ์
การเสียภาษ ี
 

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้เรื่องการช าระ
ภาษีแก่ประชาชนใน
พื้นที ่

ตลอดปี ในเขต อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

สามารถพัฒนา
รายได้ให้สูงขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

180 โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอก
สถานที ่
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการช าระ
ภาษ ี
 

ตลอดปี ในเขต อบต. 5,000 5,000 5,000 5,000 อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 

สามารถพัฒนา
รายได้ให้สูงขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

181 โครงการ
ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมของ
อบต.  
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูลข่าวสาร/
กิจกรรมต่างๆและมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน 
 

จัดท าวารสาร ปฏทิิน
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ของ อบต. จ านวน 1 
คร้ัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
รับทราบ 
ข้อมูล ร้อย
ละ 100 

ประชาชน
รับทราบ ข้อมูล  

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

182 โครงการพัฒนา
เว็บไซต์และ
สารสนเทศ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูล แสดง
ความคิดเห็นมีส่วน
ร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
 

พัฒนาเว็บไซต์ของ อบต. 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 พัฒนา
เว็บไซต์ของ 
อบต. ให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 
ร้อยละ 100 
 

เว็บไซต์ได้รบัการ
พัฒนาที่ทนัสมัย
และใช้งานได้
สะดวก 

ส านักงาน
ปลัด 

183 โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ร้อยละ 70 
ขึ้นไปมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมนากร
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

184 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อ 

จัดกิจกรรมเชิญชวนให้
ประชาชนร่วมกันปลูก
ต้นไม ้

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 
ประชาชนได้
เข้าร่วมกัน
ปลูกต้นไม ้

พื้นที่ต าบลขนาบ
นากมีต้นไม้เพื่อ
ความร่มร่ืนและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

185 โครงการหน้าบา้น
หน้ามอง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

จัดกิจกรรมหรือเชิญชวน
กันท าความสะอาด
บ้านเรือนหรือปลูกต้นไม่
ประดับบ้านเรือน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
บ้านเรือนนา่
มองมากข้ึน 

ความสวยงาม
ของบ้านเรือน 

ส านักงาน
ปลัด 

186 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน 
ด าเนินกิจกรรม 
“รักษ์น้ า รักป่า 
รักษ์แผ่นดิน” 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุ ด าเนนิ
กิจกรรม “รักษ์น้ า รัก
ป่า รักษ์แผ่นดิน” 

ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน 
ในต าบลขนาบนาก 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน 
เด็กและ
เยาวชนได้
ร่วมกัน  
“รักษ์น้ า รัก
ป่า รักษ์
แผ่นดิน” 

ในพื้นที่ต าบล
ขนาบนากมี
ความอุดม
สมบูรณ์ และมี
ความสามัคค ี

ส านักปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  2 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

187 โครงการถังขยะ
ในเขตชุมชน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่ทะลาย
สิ่งแวดล้อม 

ถังขยะในเขตชุมชม หมู่
ที่ 8 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ลดภาวะโลก
ร้อน 

พื้นที่ในชุมชนมี
ความสวยงาม
เป็นระเบียบ 

ส านักงาน
ปลัด 

188 โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะ 

เพื่อส่งเสริมการคัด
แยกขยะ 

จัดกิจกรรมหรือให้
ความรู้การคัดแยกขยะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 
ประชาชน
รู้จักการคัด
แยกขยะ 

สิ่งแวดล้อมภาย
ต าบลดีขึ้น ไม่มี
มลภาวะ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาคน
และสังคม 
  1.1 แผนงานการศึกษา 
  1.2 แผนงานงบกลาง 

 
 
4 
2 

 
 

1,554,400 
275,000 

 
 
4 
2 

 
 

1,554,400 
275,000 

 
 
4 
2 

 
 

1,554,400 
275,000 

 
 
4 
2 

 
 

1,554,400 
275,000 

 
 

16 
8 

 
 

6,217,600 
1,100,000 

189 โครงการสร้างแนว
กันคลื่น 

เพื่อสร้างแนวกันคลืน่ เพื่อสร้างแนวกันคลืน่
ไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชนและทรัพยส์ิน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80 
ชะลอการเกิด
คลื่น 

แนวกันคลื่นช่วย
ชะลอไม่ให้คลื่น
ท าลายชายหาด 

ส านักงาน
ปลัด 

190 โครงการก่อสร้าง
เข่ือนกันคลื่นน้ า
ทะเล 

เพื่อป้องการหรือ
ชะลอการเกิดคลื่นทาง
ทะเล 

สร้างเข่ือนเพื่อป้องกัน
แนวคลื่น 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 100
ช่วยชะลอ
คลื่นก่อน
กระทบฝั่ง 

ช่วยชะลอคลื่น
ก่อนกระทบฝั่ง 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.07  
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  1.3 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1.4  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2 
 
6 

13,000 
 

53,000 

2 
 
6 

13,000 
 

53,000 

2 
 
6 

13,000 
 

53,000 

2 
 
6 

13,000 
 

53,000 

8 
 

24 

52,000 
 

212,000 

รวม 14 1,895,400 14 1,895,400 14 1,895,400 14 1,895,400 56 7,581,600 
รวมท้ังสิ้น 14 1,895,400 14 1,895,400 14 1,895,400 14 1,895,400 56 7,581,600 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 1.1 แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ผู้น าเยาวชน  
 

เพื่อปลูกฝังให้
เยาวชนเรียนรู้ที่จะ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
และเพื่อสร้างความ
สามัคคีให้แก่
เยาวชน 

อุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้น า
เยาวชน ของ
โรงเรียนในต าบล 
ขนาบนาก 

92,040 92,040 92,040 92,040 เด็กมีความเป็น
ผู้น าเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เยาวชนรู้รัก 
สามัคคี และ
สามารถเรียนรู้ที่จะ
อยู่ร่วมกัน ท า
กิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น 

ส านักงานปลัด โรงเรียน 
1.วัดโคกมะม่วง 
2.บ้านน าทรัพย ์
3.บ้านบาง
ตะลมุพอ 
4.บ้านขนาบนาก 

2 โครงการเข้า
ค่ายจริยธรรม
ของโรงเรียน 
 

เพื่อปลูกฝังให้
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

อุดหนุนกิจกรรม
เข้าค่ายจริยธรรม 
ของโรงเรียนใน
ต าบลขนาบนาก 

82,400 82,400 82,400 82,400 เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม
เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 10 

เด็กมีความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

ส านักงานปลัด โรงเรียน 
1.วัดโคกมะม่วง 
2.บ้านน าทรัพย์ 
3.บ้านบางตะลุมพอ 

4.บ้านขนาบนาก 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
         1.2 แผนงานงบกลาง 
  

 

3 โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษสู่
อาเซียน 

เพื่อพัฒนานักเรียน
ในต าบลขนาบนาก
ให้มีทักษะทีดีใน
ด้านภาษาอังกฤษ  

อุดหนุนให้
โรงเรียนในพื้นที่
ส่งเสริมการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษให้ได้
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 10 เด็ก
มีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ 
เพิ่มข้ึน 

เด็กมีการพัฒนา
ภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด โรงเรียน 
1.บ้านน าทรัพย ์
 

4 โครงการจัดหา
อาหารกลางวัน 
ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนใน
พื้นที ่
 

เพื่ออุดหนุนหรือ
จัดท าเองค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน 

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนในต าบล
ขนาบนาก 

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 เด็กนักเรียน 
ร้อยละ 100 
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักงานปลัด โรงเรียน 
1.วัดโคกมะม่วง 
2.บ้านน าทรัพย ์
3.บ้านบาง
ตะลมุพอ 
4.บ้านขนาบนาก 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 1.3  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

5 โครงการ
อุดหนุนการ
บริการ
สาธารณสุข
หมู่บ้าน 
 

เพื่ออุดหนุน การ
ด าเนินงานของ  
อสม. 
 

อุดหนุน การ
ด าเนินงานของ  
อสม. 
 

75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 100 
ได้รับอุดหนุน 

ประชาชนได้รับ
การดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

อาสามัครสาธารณ
สุขมูลฐาน   
หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 

6 โครงการ
สนับสนนุ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ต าบล 
 

เพื่อสนับสนุนการ
จัด 
ระบบสุขภาพใน
ต าบลขนาบนากใน
รูปแบบการจัดตัง้
กองทุน 
 

อุดหนุนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
ได้รับอุดหนุน 

ประชาชนได้รับ
การดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ต าบล 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

7 โครงการจัด
กิจกรรมแห่
หมรับวันงาน
เดือนสิบ 
 

เพื่อส่งเสริมและ
ท านบุ ารุง
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
และเพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดี
งามของชาต ิ

อุดหนุน หรือ 
จัดท าเอง ปีละ1 
คร้ัง  

10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วนร่วม
ในการ
อนุรักษ์
ประเพณี 

ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณีและมี
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

ที่ว่าการอ าเภอ
ปากพนัง 

8 โครงการจัด
งานประเพณี
มาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาต ุ
 

เพื่อส่งเสริมและ
ท านบุ ารุง
กิจกรรมทางระ
พุทธศาสนา และ
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดี
งามของชาต ิ

อุดหนุน หรือ 
จัดท าเอง ปีละ1 
คร้ัง  

3,000 3,000 3,000 3,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วนร่วม
ในการ
อนุรักษ์
ประเพณ ี

ประชาชนได้
อนุรักษ์
ประเพณีและมี
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

ที่ว่าการอ าเภอ
ปากพนัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 

9 โครงการ
อุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

เพื่อท าหน้าที่เปน็
สื่อกลางการ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ผู้ที่สนใจเข้ามา มี
ส่วนร่วมในการ
จัดซื้อหรือจ้างทุก
ขั้นตอน 

สนับสนนุศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน
รับทราบ 
ข้อมูล ร้อย
ละ 100 

ประชาชน
รับทราบ ข้อมูล  

ส านักงาน
ปลัด 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปาก
แพรก 

10 โครงการจัด
งานพระราช
พิธีวันเฉลิม
พระชนพรรษา  
พระบาท สม 
เด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 10) 

เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดี
และเทิดทูนถึง
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

อุดหนุน หรือ
จัดท าเอง ปีละ 
1 คร้ัง 

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วนร่วม 

เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์ 

ส านักงาน
ปลัด 

ที่ว่าการอ าเภอ
ปากพนัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ. 02 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  

11 โครงการจัด
งานพระราช
พิธีวันเฉลิม
พระชน
พรรษา 
สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริ
กิตติ์ฯ 

เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดี
และเทิดทูนถึง
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

อุดหนุน หรือ
จัดท าเอง ปีละ 1 
คร้ัง 

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วน
ร่วม 

เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์ 

ส านักงาน
ปลัด 

ที่ว่าการอ าเภอ
ปากพนัง 

12 โครงการงานรัฐ
พิธีถวายบังคม
พระบรมรูป
พระบาท 
สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั (พระ
ปิยมหาราช) 

เพื่อจัดโครงการ 
“พระปิย
มหาราช” 

อุดหนุน หรือ
จัดท าเอง ปีละ 1 
คร้ัง 

3,000 3,000 3,000 3,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วน
ร่วม 

เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริ
ย์ 

ส านักงาน
ปลัด 

ที่ว่าการอ าเภอ
ปากพนัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.07  
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องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
   

 
 
2 

 
 

2,540,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
2 

 
 

2,540,000 

รวม 2 2,540,000 - - - - - - 2 2,540,000 

13 โครงการจัดงานรัฐ
พิธีวันคลา้ยวันพระ
ราชสมภพ/วนั
สวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 
9 

เพื่อแสดงถึง
ความ
จงรักภักดี
และเทิดทูน
ถึงสถาบนั
พระมหา 
กษัตริย์ 

อุดหนุน 
หรือจัดท า
เอง ปีละ 1 
คร้ัง 

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วน
ร่วม 

เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงาน
ปลัด 

ที่ว่าการ
อ าเภอปาก
พนัง 

14 โครงการ
พระราชทานเพลงิ
ศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 

เพื่อแสดงถึง
ความ
จงรักภักดี
และเทิดทูน
ถึงสถาบนั
พระมหา 
กษัตริย์ 

อุดหนุน 
หรือจัดท า
เอง ปีละ 1 
คร้ัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้มีส่วน
ร่วม 

เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักงาน
ปลัด 

ที่ว่าการ
อ าเภอปาก
พนัง 
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รวมท้ังสิ้น 2 2,540,000 - - - - - - 2 2,540,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
                    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
           องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 บริหารจัดการเกษตรและอุสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์องค์การบริการส่วนต าบลขนาบนาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

แบบ ผ. 03 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 บริหารจัดากรเกษตรและอุสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์องค์การบริการส่วนต าบลขนาบนาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.จากแยก
บ้านหัวดอน-สะพาน
บ้านดอนชายโข้  หมู่
ที่  10  ต าบลขนาบ
นาก อ าเภอปากพนงั  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถใช้สัญจร
ไป มาได้สะดวก บริการ
ทุกด้านอย่างทั่วถึงเปน็
ธรรมและเสมอภาค 
2.  เพื่อให้การเดินทางใน
หมู่บ้านมีสภาพดียิ่งขึน้ 
3.  เพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
คล่องตัวมากข้ึน 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 
เมตร 
ระยะทาง 700 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ไหล่ทางวัสดุ
หินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร 

1,540,000 - - - คสล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 
700 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

1.  ทางสัญจรไปมามี
ความสะดวกมากข้ึน 
2.  การขนส่งทาง
การเกษตรมีความ
คล่องตัวมากข้ึน3.  
ราษฎร จ านวน  1,000  
คน  ได้รับผลประโยชน์ 
4.  ยกระดับความเป็นอยู่
ของราษฎรได้ดีขึ้น 
 

อบต. ขนาบนาก 
และอบจ.จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการ
ศูนย์บริการการ

1.  เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ก่อสร้าง
อาคาร
ศูนย์บริการ

1,000,000 - - - ก่อสร้าง
อาคาร 

1.  เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

อบต. ขนาบนาก 
และองค์การ
บริหารส่วน

แบบ ผ. 03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

 
 

4 

 
 

7,038,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4 

 
 

7,038,000 

รวม 4 7,038,000 - - - - - - 4 7,038,000 

เรียนรู้ทางด้านการ
ท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 
หมู่ที่ 2  
ต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนัง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

2.  เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรูเ้กี่ยวกับวิถ ี
ป่าจาก 
3.  เพื่อเป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าโอท็อป 
4.  เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน
ในต าบล 

การเรียนรู้
ทางด้านการ
ท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 
 

2.  เพื่อเป็น
ศูนย์เรียนรู้
เกี่ยวกับวิถีป่า
จาก 
3.  เพื่อเป็น
แหล่งจ าหน่าย
สินค้า 
โอท็อป 
4.  เพื่อเป็นการ
เพิ่มรายได้
ให้แก่ประชาชน
ในต าบล 

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

  รวม  2  โครงการ  2,540,000       

แบบ ผ.07  
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รวมท้ังสิ้น 4 7,038,000 - - - - - - 4 7,038,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 บริหารจัดากรเกษตรและอุสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์องค์การบริการส่วนต าบลขนาบนาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

แบบ ผ. 05 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 บริหารจัดากรเกษตรและอุสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์องค์การบริการส่วนต าบลขนาบนาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างสาย
บ้านน าทรัพย ์     
หมู่ที่  9 
ต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนัง  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

1.  เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถใช้สัญจรไป 
มาไดส้ะดวก ในทุดฤดูกาล 
2.  เพื่อส่งเสริมเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใน
อนาคต 
3.  เพื่อการขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรมีความ
คล่องตัวมากขึ้น 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง
วัสดุหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร 

2,168,000 - - - คสล. กว้าง 
4 เมตร 

ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

1.  ทางสัญจร
ไปมามคีวาม
สะดวกมากข้ึน 
2.  การขนส่ง
ทางการเกษตร
มีความคล่องตัว
มากขึ้น 
3. ยกระดับ
ความเป็นอยู่
ของราษฎรได้ดี
ขึ้น 
 

อบต. ขนาบนาก 
และจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้าน

1.  เพื่อให้
ประชาชนใน

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

1,924,000 - - - คสล. กว้าง 
4 เมตร 

1.  ทางสัญจร
ไปมามีความ

อบต. ขนาบนาก 

แบบ ผ. 05 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 บริหารจัดการเกษตรและอุสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์องค์การบริการส่วนต าบลขนาบนาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

นายโสภณ-วัดโคก
มะม่วง หมู่ที่  5
ต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนัง  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

ท้องถิ่นสามารถใช้
สัญจรไป มาได้
สะดวก ในทุด
ฤดูกาล 
2.  เพื่อส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
3.  เพื่อการขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
คล่องตัวมากข้ึน 
 

เหล็ก ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ระยะทาง 870 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง
วัสดุหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร 

ยาว 870 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

สะดวกมาก
ขึ้น 
2.  การขนส่ง
ทาง
การเกษตรมี
ความคล่องตัว
มากขึ้น 
3.  ยกระดับ
ความเป็นอยู่
ของราษฎรได้
ดีขึ้น 
 

และจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย
สะพานตีนติก-บ้าน

1.  เพื่อให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 

1,946,000 - - - คสล. กว้าง 
4 เมตร 

ยาว 880 

1.  ทางสัญจร
ไปมามีความ
สะดวกมาก

อบต. ขนาบนาก 
และจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

แบบ ผ. 05 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 บริหารจัดการเกษตรและอุสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์องค์การบริการส่วนต าบลขนาบนาก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

นายเอื้อน หมู่ที่    
6ต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนัง  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

ใช้สัญจรไป มาได้
สะดวก ในทุด
ฤดูกาล 
2.  เพ่ือการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความคล่องตัว
มากขึ้น 
 
 

4.00 เมตร 
ระยะทาง 880 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง
วัสดุหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร 

เมตร หนา 
0.15 เมตร 

ขึ้น2.  การ
ขนส่งทาง
การเกษตรมี
ความคล่องตัว
มากขึ้น 
3.  ยกระดับ
ความเป็นอยู่
ของราษฎรได้
ดีขึ้น 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการ
ศูนย์บริการการ

1.  เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการการ

1,000,000 - - - ก่อสร้าง
อาคาร 

1.  เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

อบต. ขนาบนาก 
และจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

แบบ ผ. 05 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้น
การบริหารจัดการองค์กร 
  1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
   

 
 
2 
 
 

 
 

50,400 

 
 
2 
 
 

 
 

50,400 

 
 
2 
 
 

 
 

50,400 

 
 
2 
 
 

 
 

50,400 

  

เรียนรู้ทางด้านการ
ท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 
หมู่ที่ 2  
ต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนัง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

2.  เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรูเ้กี่ยวกับวิถ ี
ป่าจาก 
3.  เพื่อเป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าโอท็
อป 
4.  เพื่อเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนในต าบล 

เรียนรู้ทางด้าน
การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ 
 

2.  เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรูเ้กี่ยวกับวิถี
ป่าจาก 
3.  เพื่อเป็นแหล่ง
จ าหน่ายสินค้า 
โอท็อป 
4.  เพื่อเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนในต าบล 

 

 รวม   4  โครงการ   7,038,000       

แบบ ผ.07  
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รวม 2 50,400 2 50,400 2 50,400 2 50,400   
รวมท้ังสิ้น 2 50,400 2 50,400 2 50,400 2 50,400   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ท างานและบริการ
ประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) 

44,000 44,000 44,000 44,000 ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. 08 



แผนพัฒนาสีปีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก 
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- ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2560 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ท างานและบริการ
ประชาชน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA    
มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800VA (480 Watts) 

6,400 6,400 6,400 6,400 ส านักงานปลัด 

รวม 50,400 50,400 50,400 50,400  
 
 

 

 

 

 



แผนพัฒนาสีปอีงค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
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สว่นที่ สว่นที่ ๕๕  การติดตามและประเมินผล 
 
๑.  การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในภาพรวม 

๓.๑ การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชงิปรมิาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาบนากให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้อ งถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 
 
 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
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(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การตดิตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวดัผลในเชงิคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ขอ้เสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 

สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ใน

ปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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